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ค าน า 

  สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาชเปิดสอนหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบัณฑติ 

วชิาเอกสาธารณสขุชมุชน หลักสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ วชิาเอกอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และหลักสตูร

การแพทยแ์ผนไทยบัณฑติ ขึน้ โดยจัดการเรยีนการสอนระบบทางไกลตามปณิธานของมหาวทิยาลัยทีว่า่ “อยู่ทีไ่หน 

ก็เรียนได ้เรียนทางไกลกับ มสธ.” ดังนั้น บุคลากรสาธารณสุขไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศก็มีโอกาสเรียนได ้

โดยไม่ตอ้งแยกชวีติการท างานและการเรียนออกจากกัน อกีทัง้เป็นการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อสนับสนุน 

การบรกิารสาธารณสขุใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

  จงึหวังเป็นอย่างยิง่วา่ หลักสตูรของสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพจะสามารถสนองนโยบายของรัฐบาล

และความตอ้งการของประเทศชาต ิรวมทัง้บุคลากรสาธารณสขุทีต่อ้งการเพิ่มพูนวทิยฐานะแสวงหาความกา้วหนา้ 

ทางวชิาการในวชิาชพี เพือ่น าไปพัฒนาประเทศชาตใิหป้ระชาชนชาวไทยมสีขุภาพดถีว้นหนา้ตอ่ไป 

 

           

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.อารยา  ประเสรฐิชยั) 

ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





สารบัญ

3 
 
      สารบญั 
 

                     หนา้ 

ความรูเ้กีย่วกบัสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ……………………………………………….. 1 

 1. หลกัการและเหตผุล.......................................................................................... 1 

 2. วตัถปุระสงค.์................................................................................................... 2 

 3. คณะกรรมการทีป่รกึษาประจ าสาขาวชิา.................................................................. 3 

 4. คณะกรรมการประจ าสาขาวชิา............................................................................. 3 

 5. คณาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลักสตูร………………………................................................... 4 

 6. คณาจารยป์ระจ าสาขาวชิา.................................................................................. 5 

 7. หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน........................................................................................... 7 

 8. ค าแนะน าในการวางแผนการศกึษา....................................................................... 7 

รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ วชิาเอกสาธารณสขุชมุชน (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2565)..... 13 

 2. วทิยาศาสตรบณัฑติ วชิาเอกอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

  (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561)............................................................................47  

 3. การแพทยแ์ผนไทยบณัฑติ (หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564)....................................... 57 

แนวทางการเปิดสอนชุดวชิาในแตล่ะภาคการศกึษา................................................... 71  

รายละเอยีดของชุดวชิา..........................................................................................73  

ภาคผนวก 

 การศกึษาภาคปฏบิัตหิลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ วชิาเอกสาธารณสขุชมุชน...102  

 การศกึษาภาคปฏบิัตแิละภาคสนามหลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ 

   วชิาเอกอาชวีอนามัยและความปลอดภัย...........................................................104  

 การศกึษาภาคปฏบิัตหิลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑติ.....................................106 

 หลกัเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสร.ี................................................109 

 รายชือ่ชดุวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ........................................................127 

   

 





ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
4 

 
    ความรูเ้ก ีย่วกบัสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ

1. หลกัการและเหตผุล 

  ปัจจุบันนโยบายของรัฐไดเ้ล็งเห็นวา่การพัฒนาบคุลากรสาธารณสขุทุกประเภทยังมคีวามจ าเป็นทัง้นี้

เพราะการพัฒนาบุคลากรสาธารณสขุจะน าไปสูก่ารใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพแก่ประชาชนชาวไทยอันจะก่อใหเ้กดิ

ภาวะสขุภาพอนามัยทีด่ ีสง่ผลตอ่การพัฒนาคณุภาพชวีติ 

  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นสถาบันผูผ้ลิตบุคลากรระดับอุดมศกึษา ไดต้ระหนักใน

เป้าหมายดังกล่าวนี้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสนับสนุนดา้นการผลติและพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขใหม้ีคุณภาพ

มาตรฐานวชิาชพีและเกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประเทศชาต ิดังนัน้ มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาชจงึไดจ้ัดตัง้

สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพขึน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2523 ปัจจุบันเปิดสอนทัง้ในระดับปรญิญาตรแีละระดับบัณฑติศกึษา 

ไดแ้ก่ หลักสตูรระดับปรญิญาตรี จ านวน 3 หลักสตูร คอื หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ วชิาเอกสาธารณสุข

ชมุชน หลักสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ วชิาเอกอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และหลักสตูรการแพทยแ์ผนไทย

บณัฑติ หลกัสตูรระดบับัณฑติศกึษา จ านวน 3 หลกัสตูร คอื หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ (กลุม่วชิา

บรหิารสาธารณสขุ และกลุ่มวชิาบรหิารโรงพยาบาล) หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑติ วชิาเอกการจัดการ

สิง่แวดลอ้มอตุสาหกรรม และหลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ แขนงวชิาสาธารณสขุศาสตร ์ดว้ยเหตุผลทีส่ าคัญ

คอื บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นสขุภาพประเภทตา่งๆ ยังมีความตอ้งการในการศกึษาตอ่เนื่องอยู่เป็นจ านวนมาก 

ประกอบกับปัจจุบันนโยบายของรัฐตอ้งการบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบัตงิานในระดับทอ้งถิ่น 

ทั่วประเทศ บุคลากรทางดา้นสาธารณสุขจึงตอ้งมีการพัฒนาศักยภาพตนเองหรือทางดา้นทักษะวชิาชพีและ 

การพัฒนาดา้นอื่นๆ อันจะก่อใหเ้กดิความกา้วหนา้ทางวชิาการน ามาผสมผสานกับการเรียนรูจ้ากประสบการณ์  

เพือ่สง่เสรมิการบรกิารสขุภาพอยา่งมปีระสทิธภิาพแกป่ระชาชนอนัจะน าไปสูก่ารมคีณุภาพชวีติทีด่ ี  

  หลักสูตรต่างๆ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เปิดสอนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและ  

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวัตกรรม: สป.อว. (เดมิชือ่ ส านักงานคณะกรรมการ 

การอดุมศกึษา: สกอ.) ไดพ้จิารณาความสอดคลอ้งของหลกัสตูรแลว้ ดงันี ้

  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วชิาเอกสาธารณสุขชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)  

สภาการสาธารณสุขชุมชนรับรองว่าหลักสูตรนี้มีรายวชิาที่มีองค์ความรูแ้ละทักษะที่เพียงพอ เหมาะสมต่อ 

การประกอบวชิาชพีการสาธารณสุขชุมชน ตามมาตรา ๓ (๑) (๒) (๓) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัตวิชิาชพี 

การสาธารณสขุชมุชน พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามหนังสอืที ่สธช. ๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที ่๓๐ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 

สป.อว. ไดพ้จิารณาความสอดคลอ้งของหลักสตูรแลว้เมือ่วนัที ่18 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2565 

  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ วชิาเอกอาชวีอนามัยและความปลอดภัย (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

สกอ. ใหค้วามเห็นชอบแลว้เมือ่วนัที ่3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

  หลักสตูรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑติ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) สภามหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช 

พจิารณาอนุมัตแิลว้เมือ่วันที ่29 เมษายน พ.ศ. 2564 ซึง่สภาการแพทยแ์ผนไทยพิจารณารับรองสถาบันการศกึษา 

ทีจั่ดการศกึษาระดับปรญิญาตรสีาขาการแพทยแ์ผนไทยแลว้เมือ่วันที ่3 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2565 ปัจจุบันอยู่ระหวา่ง

การพจิารณาความสอดคลอ้งจาก สป.อว. 
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2. วตัถปุระสงค ์

  2.1 วตัถปุระสงคท์ ัว่ไป 

   เพื่อใหส้อดคลอ้งกับปณิธานและวัตถุประสงคข์องมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช สาขาวชิา

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ จงึมวีตัถปุระสงคใ์นการด าเนนิงานดงันี้ 

   1) เพือ่ผลติบัณฑติดา้นสาธารณสขุ อาชวีอนามัยและความปลอดภัย และการแพทยแ์ผนไทยใหม้ี

ความรูด้า้นวชิาการ วชิาชพี และมคีณุธรรมและจรยิธรรม 

   2) เพือ่สง่เสรมิการผลติงานวจัิยดา้นสาธารณสขุ อาชวีอนามัยและความปลอดภัย และการแพทย์

แผนไทยที่มีคุณภาพและสามารถน ามาใชใ้นการพัฒนาการเรียน การสอน และพัฒนางานดา้นสาธารณสุข  

อาชวีอนามัยและความปลอดภัย และการแพทยแ์ผนไทย 

   3) เพือ่ใหบ้รกิารวชิาการดา้นสาธารณสขุ อาชวีอนามัยและความปลอดภัย และการแพทยแ์ผนไทย 

   4) เพือ่ท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม และฟ้ืนฟสูง่เสรมิภมูปัิญญาไทย 

  2.2 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ 

   หลกัสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ วชิาเอกสาธารณสขุชุมชน มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ผลติบณัฑติ 

ใหม้คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคด์งันี ้

 1) เป็นคนด ีมคีณุธรรม จรยิธรรม ประพฤตตินเป็นแบบอยา่งทีด่ทีัง้ทางดา้นวชิาการและวชิาชพี 

 2) มีความรอบรูใ้นศาสตร์ทางดา้นสาธารณสุข และศาสตร์ที่เกี่ยวขอ้ง เป็นผูร้่วมสรา้งสรรค์

นวตักรรม มทีกัษะศตวรรษที ่21 รูเ้ทา่ทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคมและของโลก 

 3) เป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถทางวชิาการและวชิาชพีในการพัฒนาสุขภาพ จัดบริการหรือ

กจิกรรมพัฒนาสขุภาพ บูรณาการศาสตรต์่างๆ เพื่อพัฒนาหรอืแกไ้ขปัญหาสขุภาพของสังคม ตามบรบิทของ

พืน้ที ่

4) มมีนุษยสัมพันธท์ีด่ ีท างานเป็นทมีร่วมกับผูอ้ ืน่ สามารถสือ่สาร และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้

อยา่งเหมาะสม    

 หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั มวีัตถุประสงคเ์พื่อ

ผลติบณัฑติใหม้คีณุลกัษณะทีพ่งึประสงคด์งันี ้

   1) เป็นผูน้ าในการด าเนินงานดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานทัง้ภาครัฐและ

เอกชน 

   2) มีความรูค้วามสามารถในการตระหนักถึงปัญหา วเิคราะห์ปัญหา และด าเนินการแกปั้ญหา 

ในงานดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

    3) สามารถน าความรูแ้ละผลการวจิัยในดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยประยุกตใ์นงานดา้น  

อาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

   4) มคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์และมภีาวะผูน้ าในการประกอบวชิาชพี 

   5) มคีณุธรรมและจรยิธรรมในการประกอบวชิาชพี และบ าเพ็ญประโยชนต์อ่วชิาชพีและสว่นรวม 

   6) เพือ่พัฒนางานดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ในแตล่ะสาขาวชิาชพี 

   7) บรูณาการความรูด้า้นงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัยในการประกอบอาชพีสาขาตา่งๆ 
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   หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑติ มีวัตถุประสงคเ์พื่อผลติบัณฑติใหม้ีคุณลักษณะทีพ่งึประสงค์

ดงันี ้

  1) มคีวามรอบรูแ้ละทักษะในศาสตรว์ชิาชพีทางการแพทยแ์ผนไทยรวมทัง้พื้นฐาน วทิยาศาสตร์

การแพทยแ์ละศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

  2) สามารถใหก้ารบรกิารการแพทย์แผนไทยไดอ้ย่างเป็นองคร์วมโดยใชศ้าสตร์และ ศลิป์ทาง

การแพทยแ์ผนไทยอย่างมคีณุภาพ มปีระสทิธผิลและมคีวามปลอดภัยภายใตก้ฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 

  3) มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนไดอ้ย่างเหมาะสมกับวชิาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม  

โดยยดึหลกักฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 

  4) มคีวามสามารถในการคดิวเิคราะห ์สังเคราะห์อย่างเป็นระบบเพื่อการแกปั้ญหา มคีวามสนใจ 

ใฝ่รู ้หาความรูเ้พิม่เตมิดว้ยตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง 

  5) มคีวามสามารถในการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การใชส้ถติ ิการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เพือ่สนับสนุน 

และพัฒนาการปฏบิตังิานในวชิาชพีไดอ้ย่างเหมาะสม 

   6) มีมนุษยสัมพันธ์ทีด่ ีมีภาวะผูน้ า สือ่สารอย่างมีประสทิธภิาพ และสามารถท างานเป็นทมีกับ 

สหวชิาชพีและชมุชน  

3. คณะกรรมการทีป่รกึษาประจ าสาขาวชิา 

  มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาช ไดแ้ต่งตัง้ผูท้รงคุณวุฒจิากสถาบันอุดมศกึษาและหน่วยงานต่างๆ  

เป็นกรรมการทีป่รกึษาสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพเพื่อท าหนา้ที่พิจารณาเสนอความเห็นเกีย่วกับมาตรฐาน

การศกึษา การพัฒนาหลักสูตร การสอน การวัดผลและการบริการทางวชิาการในสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ  

ดงัมรีายนามตอ่ไปนี ้

  1) ศาสตราจารย ์ดร.สมจติต ์ สพุรรณทสัน ์  ประธานกรรมการ 

   2) อาจารย ์ดร.ชยัยทุธ  ชวลตินธิกิลุ  กรรมการ 

  3) อาจารย ์นายแพทยณ์รงค ์ สหเมธาพัฒน ์  กรรมการ 

   4) อาจารย ์นายแพทยส์มชยั  นจิพานจิ  กรรมการ 

  5) อาจารย ์นาวาตรนีายแพทยบ์ญุเรอืง  ไตรเรอืงวรวฒัน์  กรรมการ 

   6) อาจารยศ์ริธิัญญ ์ ไพโรจนบ์รบิรูณ์  กรรมการ 

   7) ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  เลขานุการ 

   (รองศาสตราจารย ์ดร.อารยา  ประเสรฐิชยั) 

  8) เลขานุการคณะกรรมการประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ  ผูช้ว่ยเลขานุการ 

   (อาจารย ์ดร.ปธานนิ  แสงอรุณ) 

4. คณะกรรมการประจ าสาขาวชิา 

  มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ    

เพื่อท าหนา้ที่พิจารณาด าเนินงานดา้นบริหารและวิชาการของสาขาวิชา และปฏิบัติหนา้ที่อื่นตามที ่

สภามหาวทิยาลยัหรอืสภาวชิาการมอบหมาย ดงัมรีายนามตอ่ไปนี ้

  1) รองศาสตราจารย ์ดร.อารยา  ประเสรฐิชยั  ประธานกรรมการ 

  2) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.กลุธดิา  บรรจงศริ ิ  รองประธานกรรมการ 

  3) ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ธรีะวธุ  ธรรมกลุ          กรรมการ 
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  4) ผูช้ว่ยศาสตราจารยจ์ฑุารัตน ์ เสรวีัฒน์  กรรมการ 

  5) ผูช้ว่ยศาสตราจารยบ์ญุญารัช  ชาลผีาย  กรรมการ 

  6) อาจารยอ์นัญญา  ประดษิฐปรชีา  กรรมการ 

  7) อาจารย ์ดร.ปธานนิ  แสงอรุณ  กรรมการและเลขานุการ 

  8) หัวหนา้หน่วยเลขานุการกจิประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ   ผูช้ว่ยเลขานุการ 

   (นางสาวฉันทนา  บญุประภาศร)ี 

5. คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

  5.1 หลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ วชิาเอกสาธารณสุขชุมชน 

พรทพิย ์ กรีะพงษ์, รองศาสตราจารย ์ วท.บ., วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร)์   

      มหาวทิยาลัยมหดิล 

มยรุนิทร ์ เหลา่รุจสิวัสดิ,์ อาจารย ์สพ.ญ.  สพ.บ., วท.บ., ส.บ., ส.ม., มหาวทิยาลัยมหดิล 

ศรุดา  จรัิฐกลุธนา, อาจารย ์ วท.บ., M.Sc. (Human Factors & Ergonomics) 

     University of Nottingham 

สณัุฐชา  เผา่พงษ์ศลิป์, อาจารย ์ ส.บ., ส.ม. (การจัดการระบบสขุภาพ) 

     มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

อนัญญา  ประดษิฐปรชีา, อาจารย ์ดร. วท.บ., ส.ม. (โภชนศาสตรเ์พือ่สขุภาพ), 

    ส.ด. (สาธารณสขุศาสตร)์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

เอกพล  กาละด,ี ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  ส.บ., ส.ม. (ชวีสถติ)ิ, ปร.ด. (ระบาดวทิยาคลนิกิ) 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

  5.2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

ปธานนิ  แสงอรุณ, อาจารย ์ดร.  วท.บ., ส.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม),  

วท.ด. (วทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม)  

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

พรสวัสดิ ์ ศรสีวัสดิ,์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  วท.บ., วท.ม. (สขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม),  

        Ph.D. (Global Environmental Health Sciences)  

        Tulane University 

วรวชิ  นาคแป้น, อาจารย ์ดร.    วท.บ., M.S. (Risk Control),  

        Ph.D. (Industrial Hygiene) University of Cincinnati 

สดุาว  เลศิวสิทุธไิพบลูย,์ รองศาสตราจารย ์ดร.  วท.บ., วท.ม. (สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและ 

       ความปลอดภัย), ปร.ด. (สิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย)  

       จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

อภริด ี ศรโีอภาส, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. พย.บ., วท.ม. (สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและ 

 ความปลอดภัย), ปร.ด. (สิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามัย)   

        จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
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  5.3 หลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑติ 

กติต ิ ลีส้ยาม, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์   ปวส. (แพทยแ์ผนไทยประยุกต)์,  

        วท.บ., วท.ม. (วนศาสตร)์  

        มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จฑุารัตน ์ เสรวีตัร, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์  ปวส. (การแพทยแ์ผนไทยประยกุต)์,  

        วท.บ., วท.ม. (กายวภิาคศาสตร)์  

        มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บญุญารัช  ชาลผีาย, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์  ปวส. (การแพทยแ์ผนไทยประยกุต)์,  

        วท.บ., วท.ม. (กายวภิาคศาสตร)์  

        มหาวทิยาลัยมหดิล 

พวงผกา  ตนักจิจานนท,์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ปวส. (การแพทยแ์ผนไทยประยกุต)์,  

        วท.บ., ส.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ),  

        วท.ด. (วทิยาศาสตรส์าธารณสขุ)  

        จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

อดศิักดิ ์ สมุาล,ี ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์  ปวส. (การแพทยแ์ผนไทยประยกุต)์,  

        วท.บ., ส.ม. (สาธารณสขุศาสตร)์  

        มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

6. คณาจารยป์ระจ าสาขาวชิา 

กติต ิ ลีส้ยาม, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ปวส. (การแพทยแ์ผนไทยประยกุต)์, 

     วท.บ., วท.ม. (วนศาสตร)์ 

      มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กลุฑลยี ์ บงัคะดานรา, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ วท.บ., วท.ม. (สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมและ 

     ความปลอดภัย) มหาวทิยาลยัมหดิล 

กลุธดิา  บรรจงศริ,ิ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  วศ.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม), 

     Ph.D. (Environmental Engineering) 

      Griffith University 

จฑุารัตน ์ เสรวีตัร, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ปวส. (การแพทยแ์ผนไทยประยกุต)์, 

     วท.บ., วท.ม. (กายวภิาคศาสตร)์ 

     มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ธรีะวธุ  ธรรมกลุ, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  ส.บ., วท.ม. (สขุศกึษาและพฤตกิรรมศาสตร)์,  

     ส.ด. (สาธารณสขุศาสตร)์ มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

นติยา  เพ็ญศรินิภา, รองศาสตราจารย ์ดร.  พย.บ., วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร)์, 

      ส.ด. (สขุศกึษา) มหาวทิยาลยัมหดิล 

บญุญารัช  ชาลผีาย, ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ ปวส. (การแพทยแ์ผนไทยประยกุต)์,  

      วท.บ., วท.ม. (กายวภิาคศาสตร)์ 

     มหาวทิยาลัยมหดิล 
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ปธานนิ  แสงอรุณ, อาจารย ์ดร.  วท.บ., ส.บ., วศ.ม. (วศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม), 

      วท.ด. (วทิยาศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม) 

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

พรสวัสดิ ์ ศรสีวัสดิ,์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  วท.บ., วท.ม. (สขุาภบิาลสิง่แวดลอ้ม), 

     Ph.D. (Global Environmental Health 

     Sciences) Tulane University 

พวงผกา  ตนักจิจานนท,์ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  ปวส. (การแพทยแ์ผนไทยประยกุต)์, 

     วท.บ., ส.ม. (สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ), 

     วท.ด. (วทิยาศาสตรส์าธารณสขุ) 

     จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

มยรุนิทร ์ เหลา่รุจสิวัสดิ,์ อาจารย ์สพ.ญ.  สพ.บ., วท.บ., ส.บ., ส.ม., มหาวทิยาลัยมหดิล 

วรวชิ  นาคแป้น, อาจารย ์ดร.  วท.บ., M.S. (Risk Control),  

      Ph.D. (Industrial Hygiene) University of Cincinnati 

วรางคณา  จันทรค์ง, รองศาสตราจารย ์ดร. พย.บ., ส.บ., วท.ม. (สาธารณสขุศาสตร)์, 

     ปร.ด. (ประชากรศาสตร)์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

ศรุดา  จรัิฐกลุธนา, อาจารย ์ วท.บ., M.Sc. (Human Factors & Ergonomics) 
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     มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 
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เอกพล  กาละด,ี ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.  ส.บ., ส.ม. (ชวีสถติ)ิ, ปร.ด. (ระบาดวทิยาคลนิกิ) 

มหาวทิยาลัยขอนแกน่ 

 

  นอกจากนี้ มหาวทิยาลัยไดเ้ชญิคณาจารยแ์ละผูท้รงคุณวุฒจิากสถาบันการศกึษาและหน่วยงานอืน่ 

อีกเป็นจ านวนมากมาเป็นกรรมการกลุ่มผลิต/ปรับปรุง และผูร้่วมผลิต/ปรับปรุงเอกสารการสอน ซึ่งรายนาม

ผูท้รงคณุวฒุเิหลา่นีม้ปีรากฏในเอกสารการสอนทีท่า่นไดผ้ลติ/ปรับปรุง 

7. หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน* 

  สาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ เปิดสอน 3 หลกัสตูร คอื 

  7.1 หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ วชิาเอกสาธารณสขุชมุชน 

  7.2 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ วชิาเอกอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  7.3 หลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑติ  

8. ค าแนะน าในการวางแผนการศกึษา 

8.1 นักศกึษาทกุคนควรเลอืกศกึษาชดุวชิาตามแนวทางการจัดโปรแกรมการศกึษาทีร่ะบตุามหลกัสตูรหรอื

วชิาเอกของตนในแต่ละภาคการศกึษา โดยอาจศกึษาทุกชดุวชิาทีก่ าหนดหรอืจะเลอืกศกึษาเพียงบางชดุวชิาก็ได ้

ทัง้นี้ ควรเลอืกศกึษาชุดวชิาในหมวดวชิาศกึษาทั่วไป หมวดวชิาแกน หมวดวชิาเฉพาะ (ชุดวชิาบังคับ) ก่อน แลว้ 

จงึศกึษาหมวดวชิาเฉพาะ (ชดุวชิาเลอืก) และหมวดวชิาเลอืกเสรใีนภายหลงั 

8.2  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามัย ความปลอดภัย

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน และชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีน

เมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลักสตูร 

8.3 นักศกึษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศกึษาปกตไิดอ้ย่างนอ้ย 1 ชุดวชิา แต่ไม่เกนิ 3  

ชดุวชิา สว่นภาคการศกึษาพเิศษใหล้งทะเบยีนเรยีนไดไ้มเ่กนิ 1 ชดุวชิา 

8.4 การเลอืกแผนการเรยีนการสอนทีม่หาวทิยาลยัก าหนด แบ่งออกเป็น 3 แผนการศกึษา 

ดงันี ้    

 แผนการศกึษา ก1 จดัการศกึษารูปแบบเดมิ โดยศกึษาดว้ยตนเองและสอบปลายภาค 

(หน่วยที ่1-15) เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูเ้นือ้หาของชดุวชิา  

 แผนการศกึษา ก2 จดัการศกึษาโดยใชก้ารสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค (แบ่ง 

การสอบออกเป็น 2 ส่วน มีการสอบกลางภาคในหน่วยที่ 1-7 และการสอบปลายภาคในหน่วยที่ 8-15)  

เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูเ้นือ้หาของชดุวชิา  

 แผนการศกึษา ก3 จดัการศกึษาแบบกจิกรรมร่วมเรยีนรูโ้ดยมกีจิกรรมเสรมิการเรยีน 

และใช้การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค (แบ่งการสอบออกเป็น 2 ส่วน มีการสอบกลางภาค  

ในหน่วยที ่1-7 และการสอบปลายภาคในหน่วยที ่8-15) เพือ่ประเมนิผลการเรยีนรูเ้นือ้หาของชดุวชิา 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * ขอ้มลูอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสารประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั  
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แผน 

การศกึษา 

กจิกรรม 

รว่มเรยีนรู ้ 

(Blended 

Learning) 

สอบ 

กลางภาค 

กจิกรรม 

รว่มเรยีนรู ้ 

(Blended 

Learning) 

สอบ 

ปลายภาค 

สอบ

 ่อม 

แผน ก1 

   

หนว่ยที ่1-15 

คาบสอบที ่1  

เวลา 9.00-12.00 น. 

คาบสอบที ่2  

เวลา 13.30-16.30 น. 

หน่วยที ่

1-15 

แผน ก2 

 

หนว่ยที ่1-7 

คาบสอบที ่1  

เวลา 8.30-10.00 น. 

คาบสอบที ่2  

เวลา 10.30-12.00 น. 

คาบสอบที ่3  

เวลา 13.00-14.30 น. 

คาบสอบที ่4  

เวลา 15.00-16.30 น. 

 

หนว่ยที ่8-15 

คาบสอบที ่1  

เวลา 8.30-10.00 น. 

คาบสอบที ่2  

เวลา 10.30-12.00 น. 

คาบสอบที ่3  

เวลา 13.00-14.30 น. 

คาบสอบที ่4  

เวลา 15.00-16.30 น. 

หน่วยที ่

1-15 

แผน ก3 ขว่งที ่1 

มคีะแนนเก็บ 

20 คะแนน 

หนว่ยที ่1-7 

คาบสอบที ่1  

เวลา 8.30-10.00 น. 

คาบสอบที ่2  

เวลา 10.30-12.00 น. 

คาบสอบที ่3  

เวลา 13.00-14.30 น. 

คาบสอบที ่4  

เวลา 15.00-16.30 น. 

ขว่งที ่2 

มคีะแนนเก็บ 

20 คะแนน 

หนว่ยที ่8-15 

คาบสอบที ่1  

เวลา 8.30-10.00 น. 

คาบสอบที ่2  

เวลา 10.30-12.00 น. 

คาบสอบที ่3  

เวลา 13.00-14.30 น. 

คาบสอบที ่4  

เวลา 15.00-16.30 น. 

หน่วยที ่

1-15 

 
(สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ีศ่นูยส์ารสนเทศ โทร. 0 2504 7788) 

 

 ขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการลงทะเบยีนเรยีน และการเลอืกแผนการศกึษา  

 1) นักศกึษาเลือกแผนการศึกษาของชุดวชิาที่ลงทะเบียนชุดวชิาในภาคการศึกษานั้นแลว้  

จะไมส่ามารถเปลีย่นแผนการศกึษาภายหลงัได ้จนกวา่จะลงทะเบยีนใหมใ่นภาคการศกึษาถัดไป  

 2) นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนและเลอืกแผนการศกึษาตามช่วงเวลาทีม่หาวทิยาลยั 

ก าหนดเทา่น ัน้ หากพน้เวลาทีก่ าหนดใหเ้ลอืกแผนการศกึษาไปแลว้ชดุวชิาทีล่งทะเบยีนนัน้จะถูกก าหนดใหเ้ป็น

แผนการศกึษา ก1  

 3) กรณีนกัศกึษาไม่แจง้ความประสงคจ์ะเลอืกแผนการศกึษา ชุดวชิาลงทะเบยีนนั้นจะ  

ถกูก าหนดเป็นแผนการศกึษา ก1  

   4) กรณีทีน่ักศกึษาลงทะเบยีนเพิม่ชุดวชิาในช่วงทีพ่น้ระยะเวลาทีก่ าหนดใหเ้ลอืก 

แผนการศกึษาไปแลว้ จะไม่สามารถเลอืกแผนการศกึษาอืน่ไดโ้ดยชดุวชิาทีล่งทะเบยีนเพิม่ชดุวชิานั้น  

จะถกูก าหนดใหเ้ป็นแผนการศกึษา ก1  
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 5) นกัศกึษาปกตเิท่าน ัน้จงึจะไดส้ทิธเิลอืกแผนการศกึษา ก2 ส าหรับนักศกึษาลักษณะ

พเิศษ นักศกึษาทีส่อบสนามสอบต่างประเทศ นักศกึษาทีเ่ป็นผูต้อ้งขัง และนักศกึษาหลักสตูรประกาศนียบัตร 

จะถกูก าหนดใหล้งทะเบยีนเรยีนแผนการศกึษา ก1 เทา่นัน้  

 6) ชุดวชิาที่นกัศ ึกษามีสทิธเิลือกแผนการศึกษา ก2 และ ก3 จะเป็นชุดวชิาท ัว่ไป  

(เน้นทฤษฎีเพียงอย่างดยีว) ส าหรับชุดวชิาที่มีการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ ชุดวชิาที่มีการฝึกปฏิบัตทิาง  

ดา้นภาษาและเก็บคะแนนทางระบบออนไลน์ และชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพฯ จะถูกก าหนดใหเ้ป็น  

แผนการศกึษา ก1 เทา่นัน้ 

8.5 หากนักศกึษาสอบไมผ่า่นในชดุวชิาใดชดุวชิาหนึง่ในการสอบไล ่ทางมหาวทิยาลยัเปิดโอกาสให ้

ลงทะเบยีนเรยีนสอบซอ่มไดอ้กีครัง้หนึง่ทกุชดุวชิาภายในภาคการศกึษาเดยีวกนั 

8.6 ส าหรับนักศกึษาหลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบัณฑติ วชิาเอกสาธารณสขุชมุชน ทีจ่ะลงทะเบยีน

เรยีนชุดวชิา 52408 การสมัมนาเพือ่พฒันาทกัษะดา้นสาธารณสุข ตอ้งเป็นผูท้ ีเ่คยลงทะเบยีนเรยีน

ชุดวชิา 50103 สถิติและการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ 52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม 52302 วทิยา 

การระบาดในงานสาธารณสุข 52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 52314 การป้องกันและควบคุมโรค 

ทางสาธารณสขุ และ 52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ มากอ่น ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กับโครงสรา้งของหลักสตูรแตล่ะวุฒกิารศกึษา ส าหรับนักศกึษาหลักสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ วชิาเอกอาชวีอนามัย

และความปลอดภัย ที่จะลงทะเบยีนเรียนชุดวชิา 54128 เทคโนโลยีการควบคุมทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  

ควรลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิา 54125 การตรวจวดัและประเมนิทางสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม มาก่อน 

เพือ่เป็นการปพูืน้ฐานความรูค้วามเขา้ใจของเนือ้หาในเบือ้งตน้ 

8.7 ส าหรับนักศกึษาหลักสตูรวทิยาศาสตรบัณฑติ วชิาเอกอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ในภาค

การศกึษาสดุทา้ยนักศกึษาตอ้งมกีารฝึกงานภาคสนามวชิาชพีอาชวีอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบ

กจิการ 

8.8 ชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งเขา้สอบภาคทฤษฎแีละเขา้รับการฝึกปฏบิัต ิณ สถานทีท่ีม่หาวทิยาลัย

ก าหนด ไดแ้ก ่

1) ชดุวชิา  52315  การตรวจประเมนิ การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ การดแูลฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่ 

2) ชดุวชิา  52316  การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน 

3) ชดุวชิา  52402  ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 

4) ชดุวชิา  52405  การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน (ไมม่ภีาคทฤษฎ)ี 

5) ชดุวชิา 52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะดา้นสาธารณสขุ (ไมม่ภีาคทฤษฎ)ี 

6) ชดุวชิา  54125  การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

7) ชดุวชิา  54132  เทคโนโลยแีละวศิวกรรมความปลอดภัย 

8) ชดุวชิา  54135  ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม 

     ในการท าางาน 

9) ชดุวชิา  55203  จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

10) ชดุวชิา  55204  เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

11) ชดุวชิา  55322  ร่างกายมนุษย ์

12) ชดุวชิา  55324  การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย 

13) ชดุวชิา  55325  นวดแผนไทย 1 

14) ชดุวชิา  55326  ประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย  
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15) ชดุวชิา  55328  เภสชักรรมแผนไทย 1 

16) ชดุวชิา  55329  นวดแผนไทย 2 

17) ชดุวชิา  55330  การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย  

18) ชดุวชิา  55331  เวชกรรมแผนไทย 1 

19) ชดุวชิา  55332  เวชกรรมแผนไทย 2 

20) ชดุวชิา  55333  การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย  

21) ชดุวชิา  55334  เภสชักรรมแผนไทย 2 

22) ชดุวชิา  55401  การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย 

23) ชดุวชิา  55402  ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย 

8.9 ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวทิยาลัยจะจัดใหม้ีการไหวค้รู 

ในภาคตน้ของปีการศกึษาแรก ซึง่นักศกึษาทีส่มัครเขา้ศกึษาในภาคปลายจะตอ้งเขา้ร่วมพธิไีหวค้รูในภาคตน้

ของปีการศกึษาถัดไป 

8.10 ส าหรับนักศกึษาหลักสตูรการแพทยแ์ผนไทยบัณฑติ ทีจ่ะลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 55324 การ

ฝึกปฏบิัตเิภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชกรรมแผนไทย ควรลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิา 55328  เภสชักรรม

แผนไทย 1 และ 55334 เภสชักรรมแผนไทย 2 มากอ่น สว่นนักศกึษาทีจ่ะลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 55330  

การฝึกปฏบิัตนิวดแผนไทย ควรลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิา 55325 นวดแผนไทย 1 และชุดวชิา 55329 

นวดแผนไทย 2 มากอ่น สว่นนักศกึษาทีจ่ะลงทะเบยีนเรียนชดุวชิา 55333 การฝึกปฏบิัตเิวชกรรมแผนไทย 

ควรลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิา 55331 เวชกรรมแผนไทย 1 และชุดวชิา 55332 เวชกรรมแผนไทย 2 

มากอ่น 

8.11  การประเมนิผลชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัเิสรมิทักษะและชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของสาขาวชิาฯ 

จะแบง่การประเมนิผลออกเป็น 2 สว่น คอื ภาคทฤษฎ ีและภาคปฏบิัต ิตอ้งสอบผ่านทัง้ 2 สว่นจงึจะถอืว่าสอบผ่าน 

หากนักศกึษาท่านใดทีส่อบไม่ผ่านสว่นใดสว่นหนึง่ ขอใหนั้กศกึษาเขา้สอบซ่อมเฉพาะในสว่นนัน้ โดยมหาวทิยาลัย

จะเก็บคะแนนสว่นทีนั่กศกึษาสอบผ่านไวจ้นกวา่นักศกึษาจะสอบผ่านไดท้ัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตั ิ

8.12 ขอให้นกัศกึษาใช้เอกสารหลกัสูตรฉบบันี้เป็นคู่ม ือในการศกึษาตลอดหลกัสูตร กรณี 

ทีน่กัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนไม่เป็นไปตามแนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษาทีแ่นะน าไว ้ขอใหน้กัศกึษา

วางแผนการศกึษาโดยศกึษาจากโครงสรา้งของหลกัสูตร แนวทางการเปิดสอนชุดวชิาในภาคการศกึษา

ตา่งๆ และตรวจสอบตารางสอบมใิหต้รงกนั เนือ่งจากมหาวทิยาลยัอนุญาตใหน้กัศกึษาเขา้สอบไดเ้พยีง 

ชุดวชิาเดยีวในแตล่ะคาบการสอบ 
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8.13 หากนักศกึษามีปัญหาเกีย่วกับเนื้อหาในเอกสารการสอนและสือ่การสอนต่างๆ วธิีการศกึษา 

ชุดวชิา สามารถขอค าปรกึษาที่สาขาวชิาฯ ได ้โดยเขียนจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร e-Mail หรือกระดาน

สนทนา ตามทีอ่ยูน่ี ้

   ประธานกรรมการประจ าสาขาวชิาวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

   มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

   ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพูด 

   อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

   โทรศพัท ์0 2503 3610 หรอื 0 2504 8051 

   โทรสาร 0 2503 3570 หรอื e-Mail: hsoffice@stou.ac.th หรอื 

    กระดานสนทนา http://www.stou.ac.th/forum/display forum topics.asp?ForumID=11 หรอื 

   ศกึษาจากเว็บไซต ์https://web4.stou.ac.th/schools/healthsci/ หรอื 

   Facebook https://www.facebook.com/hs.stou/ 

  8.14 หากนักศกึษามปัีญหาเกีย่วกับการลงทะเบยีนเรยีน การเทยีบงานรายวชิา การโอน/การเทยีบแทน

ชดุวชิา การเพิม่/ถอนชดุวชิา การยา้ยสงักัดสาขาวชิา แขนงวชิาและวชิาเอก การเปลีย่นค าน าหนา้ชือ่-ชือ่สกุล 

การเปลี่ยนที่อยู่ การขอต่ออายุสถานภาพนักศกึษา การลาพักการศกึษา การลาออกจากการเป็นนักศกึษา  

การขอรับใบประเมนิผลการศกึษา การขอรับใบรับรองสถานภาพนักศกึษา การขอรับใบรายงานผลการศกึษา 

รวมทัง้การรอ้งเรยีนเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกับกจิกรรมการศกึษาในเรือ่งการสมัครเป็นนักศกึษา การลงทะเบยีนเรยีน

และการสอบ สามารถขอค าปรกึษาทีส่ านักทะเบยีนและวดัผลได ้โดยเขยีนใบค ารอ้งทั่วไป (มสธ.11) จดหมาย 

โทรศพัท ์โทรสาร หรอื e-Mail ตามทีอ่ยูน่ี ้

   ส านักทะเบยีนและวดัผล 

   มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 

   ถนนแจง้วฒันะ ต าบลบางพูด 

   อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

  โทรศัพท ์0 2503 3598 - 9 หรอื 0 2503 3632 หรอื 0 2504 7231 - 6 หรอื 

  โทรสาร 0 2982 9607 หรอื 0 2503 3595 หรอื e-Mail: re.reoffice@stou.ac.th หรอื 

    ศนูยส์ารสนเทศ (Call Center) โทรศัพท ์0 2504 7788, e-Mail: ic.proffice@stou.ac.th  

      หรอื ศนูยว์ทิยบรกิารและชมุชนสมัพันธ ์มสธ. ทัง้ 11 แห่ง ทั่วประเทศ  

      (ศกึษาจากเว็บไซต ์http://www.stou.ac.th) 

หมายเหต ุ แบบฟอร์มใบค ารอ้งเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ขา้งตน้ นักศึกษาสามารถส าเนาแบบฟอร์มดังกล่าวไดจ้ากคู่มือนักศึกษาหรือ      

  download ไดจ้ากเว็บไซต ์http://www.stou.ac.th/Offices/ore/Adre/Form/default.asp 

 

 

 

 

 

 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตำ่ากว่าระดับปริญญาตรี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
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หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  

วชิาเอกสาธารณสขุชุมชน 

Bachelor of Public Health Program in Community Public Health 

 
ชือ่ปรญิญา 

  ชือ่เต็ม     สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ (สาธารณสขุชมุชน) 

  อกัษรยอ่     ส.บ. (สาธารณสขุชมุชน) 

  ชือ่เต็มภาษาองักฤษ   Bachelor of Public Health (Community Public Health) 

  อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ  B.P.H. (Community Public Health) 

 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา  
  คุณสมบตัเิฉพาะ ผูส้มัครตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศกึษาจากหลักสตูรทีก่ระทรวงศกึษาธกิารหรอื 

     กระทรวงสาธารณสขุ หรอืหน่วยงานอืน่ ทีส่ านักงาน ก.พ. รับรองและคณุวฒุ ิ

     การศกึษาทีส่ภาวชิาชพีรับรอง จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากสภาวชิาชพีนัน้ๆ 

  วุฒกิารศกึษา 

  1. ส าเร็จการศกึษาประโยคมัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืเทยีบเท่าตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิาร

รับรอง หรอื  

  2. ส าเร็จการศกึษาประกาศนยีบัตรวชิาชพีเทคนคิ (ปวท.) ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ ศลิปหัตถกรรม หรอื 

3. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีเทคนิค (ปวท.) ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม เกษตรกรรม 

คหกรรม หรอื 

4. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ประเภทวชิาพาณิชยกรรมหรือบรหิารธุรกจิ 

อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ศลิปกรรม หรอื 

5. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) ประเภทวชิาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสิง่ทอ 

คหกรรมเกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร หรอื 

  6. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ

ประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง ซึง่รับจากผูส้ าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลายและศกึษาในหลักสูตร 1 ปี  

(เช่น ป.ผูช้่วยทันตแพทย์ ป.ผูช้่วยเภสัชกร ป.ผูช้่วยแพทย์ ป.ผดุงครรภ์อนามัย ป.พนักงานอนามัย ป.พนักงาน

วทิยาศาสตรก์ารแพทย)์ หรอื 

   7. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรผูช้ว่ยพยาบาล ซึง่รับจากผูส้ าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลาย

และศกึษาในหลกัสตูร 1 ปี หรอื 

8. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ปรญิญาตรทีางดา้นสงัคมศาสตร ์หรอืเทยีบเคยีง หรอื 

  9. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งรับจากผูส้ าเร็จ

การศกึษามัธยมศกึษาตอนปลายและศกึษาในหลักสตูรไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี (เชน่ รังสเีทคนิค เซลลว์ทิยา พยาธวิทิยา 

พยาธวิทิยาคลนิกิ โลหติวทิยา และธนาคารเลอืด หรอือืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) หรอื 
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     10. ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพที่เป็นงานสนับสนุน  

ซึง่รับจากผูส้ าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2 ปี (เช่น เวชระเบียน  

โสตทศันศกึษา โสตทศันูปกรณ์ สง่เสรมิสขุภาพ สขุศกึษา หรอือืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) หรอื 

          11. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรหรอือนุปรญิญาทางการแพทยแ์ผนไทยหรอืเทยีบเคยีง ซึง่รับจาก

ผูส้ าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลาย และศกึษาในหลกัสตูรไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี หรอื 

   12. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบตัรหรอือนุปรญิญาทางสาธารณสขุศาสตร ์แตไ่มใ่ชส่าธารณสขุศาสตร์

โดยตรง ซึง่รับจากผูส้ าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลาย และศกึษาในหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2 ปี (เช่น  

ทนัตาภบิาล ทนัตสาธารณสขุ เจา้พนักงานเภสชักรรม เทคนคิเภสชักรรม) หรอื 

  13. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ปรญิญาตรดีา้นวทิยาศาสตร ์(เชน่ วศิวกรรมศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม 

หรอือืน่ๆ) หรอื 

  14. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หรอืประกาศนียบัตรหรืออนุปรญิญาทางเวชกจิ

ฉุกเฉนิ หลกัสตูร 2 ปี ซึง่รับจากผูส้ าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลาย หรอื 

  15. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ปรญิญาตรดีา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพทีห่ลกัสูตรไมม่กีารเรยีน

และฝึกปฏบิตังิานดา้นสาธารณสขุในชุมชน (เชน่ สตัวแพทย ์เทคนคิการแพทย ์กายภาพบ าบัด รังสเีทคนคิ 

หรอือืน่ๆ) หรอื  

  16. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ปรญิญาตรดีา้นแพทยแ์ผนไทย หรอืเทยีบเคยีง หรอื 

  17. ส าเร็จการศกึษาประกาศนยีบตัรหรอือนุปรญิญาทางสาธารณสขุศาสตร ์ซึง่รับจากผูส้ าเร็จการศกึษา

มัธยมศกึษาตอนปลาย และศึกษาในหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2 ปี (เช่น สาธารณสุขชุมชน พนักงานอนามัย 

นักเรยีนนายสบิทหารบกเหลา่ทหารแพทย ์หรอืเทยีบเคยีง) หรอื 

  18. ส าเร็จการศกึษาสาธารณสขุศาสตรบัณฑติ วชิาเอกอาชวีอนามัยและความปลอดภัย หรอืวชิาเอก

อนามัยสิง่แวดลอ้ม หรอื 

  19. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่า หรือปริญญาตรีหรือสูงกว่าทาง

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ (เชน่ แพทย ์พยาบาล ทันตแพทย ์เภสัชกรรม สง่เสรมิสขุภาพ สขุศกึษา หรอืสาขาวชิา

อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 

หมายเหต ุ 1) กรณีผูส้มัครใชวุ้ฒิประกาศนียบัตรวชิาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวชิาชีพชัน้สูง (ปวส.) ที่มใิช่ทาง 

สาธารณสุขศาสตร ์ใหศ้กึษาชดุวชิาศกึษาทั่วไปตามประกาศมหาวทิยาลัย เรือ่งเกณฑก์ารก าหนดชดุวชิาศกึษาทั่วไป 

ส าหรับบุคคลที่ส าเร็จการศกึษาระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีเทคนิค (ปวท.) และระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สูง 

(ปวส.) พ.ศ. 2556  

  2) ส าหรับผูเ้ขา้ศกึษาโดยมวีฒุกิารศกึษาตามขอ้ 7 – 19 อาจไดร้ับยกเวน้หรอืเทยีบโอนรายวชิาทีไ่ดศ้กึษามาแลว้ ในระดับ

ประกาศนยีบตัร/อนุปรญิญา/ปรญิญาตร ีตามรายละเอยีดหลกัสตูรทีต่อ้งศกึษา ดงัปรากฏในภาคผนวก  

  3) ผูม้สีทิธเิขา้ศกึษาซึง่มคีณุสมบัตติามขอ้ 1 – 19 ตอ้งไมเ่ป็นโรคทีเ่ป็นอปุสรรคต่อการศกึษา หรอืเคยถกูถอนสถานภาพ 

การเป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤตเิสือ่มเสยี บุคคลซึง่เคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษา 

ของมหาวทิยาลัย เนื่องจากความประพฤตเิสื่อมเสียจะกลับเขา้ศกึษาใหม่ไดเ้ป็นรายกรณี หากสภาวชิาการพจิารณา

เห็นสมควรใหเ้ขา้ศกึษา เมือ่พน้ก าหนด 5 ปี นับแตว่นัประกาศถอนสถานภาพการเป็นนักศกึษา หรอืเป็นนักศกึษาโครงการ

ความรว่มมอืในการจัดการศกึษาใหพ้จิารณาเป็นรายกรณี  
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โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส าเร็จการศกึษาตามคณุสมบตั ิขอ้ 1 - 6 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร   ชุดวชิา   หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 - 5 18 - 30 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ  17   102 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 21 - 23 126 - 138 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 - 5 ชุดวชิา (18 - 30 หนว่ยกติ) 

 1) ส าเร็จการศกึษา ม.6 หรอืเทยีบเทา่ ใหศ้กึษาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 5 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

  บงัคบั 4 ชุดวชิา 

  10103 ทกัษะชวีติ 

  10131 สงัคมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

 2) ส าเร็จการศกึษาตามคณุสมบตั ิขอ้ 2 - 5 

 2.1 ส าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาบรหิารธุรกจิ ศลิปหตัถกรรม และ ปวส. 

  ประเภทวชิาพาณิชยกรรมหรอืบรหิารธุรกจิ อุตสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ศลิปกรรม 

  ใหศ้กึษาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 3 - 4 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

   10121 อารยธรรมมนุษย ์

    10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

   10151 ไทยศกึษา  

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี*้* 

   10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

   10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรอาจมกีารปรับปรงุ/เปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร

ประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 

 ** ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ ศลิปหตัถกรรม เทา่นัน้ 
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 2.2 ส าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม  

  และ ปวส. ประเภทวชิาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมส ิง่ทอ คหกรรม เกษตรกรรม 

  ประมง และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ใหศ้กึษาหมวดวชิาศกึษาทั่วไป 

  3 - 4 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

  บงัคบั 3 ชุดวชิา 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สงัคมมนุษย ์

  10151 ไทยศกึษา  

  และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี*้ 

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

3) ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบตัรทางวทิยาศาสตรส์ุขภาพ หรอืวทิยาศาสตร  ์   

  การแพทย ์หรอืประกาศนยีบตัรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  ึง่รบัจากผูส้ าเร็จการศกึษา  

  มธัยมศกึษาตอนปลายและศกึษาในหลกัสูตร 1 ปี (เช่น ป.ผูช้่วยทนัตแพทย ์ป.ผูช้ว่ย

  เภสชักร ป.ผู ้ช่วยแพทย ์ป.ผดุงครรภ์อนามยั ป.พนกังานอนามยั ป.พนกังาน      

  วทิยาศาสตรก์ารแพทย)์ ใหศ้กึษาหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 4 ชดุวชิา ไดแ้ก ่

 บงัคบั 3 ชุดวชิา 

 10103 ทกัษะชวีติ 

 10131 สงัคมมนุษย ์

 10151 ไทยศกึษา 

 และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

 10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา (102 หนว่ยกติ) 

 พืน้ฐานวชิาชพี 5 ชุดวชิา  

  50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

  50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ  

  52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

  52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะดา้นสาธารณสขุ1 

  53202 การสาธารณสขุชมุชน 

 

 

 

 
หมายเหต ุ * ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม เทา่นัน้ 

 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิัตแิละนักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรียนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ

52406 มากอ่นเทา่นัน้ 
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  วชิาเฉพาะดา้น 12 ชุดวชิา  

  50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  

  52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสขุ 

  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสขุ 
  52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

  52314 การป้องกนัและควบคมุโรคทางสาธารณสขุ 

  52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ การดแูลฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่1   

  52316 การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน1 

  52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ2 

  52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน1, 2 

  52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิัตร หรือในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

2. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบตัรผูช้ว่ยพยาบาล ซึง่รับจากผูส้ าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลายและศกึษา

ในหลกัสตูร 1 ปี 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 4 24 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ                                                    16 96 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่                        21                126 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 4 ชุดวชิา (24 หนว่ยกติ) 

   บงัคบั 3 ชุดวชิา 

   10121 อารยธรรมมนุษย ์

   10131 สงัคมมนุษย ์

   10151 ไทยศกึษา 

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

   10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

   10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

 

 

 

หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 

 2 นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

   พืน้ฐานวชิาชพี 5 ชุดวชิา  

 50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

 50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ  

 52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

 52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะดา้นสาธารณสขุ1 

 53202 การสาธารณสขุชมุชน 

 วชิาเฉพาะดา้น 11 ชุดวชิา 

 50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

 52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  

 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสขุ 

 52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

 52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสขุ 

 52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

 52314 การป้องกนัและควบคมุโรคทางสาธารณสขุ  

 52316 การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน2 

 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ3 

 52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน2, 3 

 52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

    ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิัตร หรือในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

3. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ปรญิญาตรทีางดา้นสงัคมศาสตร ์หรอืเทยีบเคยีง 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 102 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 19 114 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวชิาที่มกีารฝึกปฏิบัตแิละนักศกึษาตอ้งลงทะเบียนเรียนชุดวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 

52406 มากอ่นเทา่นัน้ 

  2 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 

 3 นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

  พืน้ฐานวชิาชพี 5 ชุดวชิา 

  50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

  50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ  

  52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

  52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะดา้นสาธารณสขุ1 

  53202 การสาธารณสขุชมุชน 

  วชิาเฉพาะดา้น 12 ชุดวชิา 

  50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  

  52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสขุ 

  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสขุ 

  52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

  52314 การป้องกนัและควบคมุโรคทางสาธารณสขุ 

  52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ การดแูลฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่2   

  52316 การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน2 

  52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ3 

  52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน2, 3 

  52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร

ระดบัประกาศนยีบัตร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวชิาที่มกีารฝึกปฏิบัตแิละนักศกึษาตอ้งลงทะเบียนเรียนชุดวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 

52406 มากอ่นเทา่นัน้ 

  2 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 

 3 นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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4.  ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรหรอือนุปรญิญาทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ ซึง่รับจากผูส้ าเร็จการศกึษา          

มัธยมศกึษาตอนปลายและศกึษาในหลักสตูรไม่นอ้ยกว่า 2 ปี (เชน่ รังสเีทคนิค เซลลว์ทิยา พยาธวิทิยา 

พยาธวิทิยาคลนิกิ โลหติวทิยา และธนาคารเลอืด หรอือืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) หรอืประกาศนยีบตัรหรอือนุปรญิญา

ทางวทิยาศาสตร์สุขภาพทีเ่ป็นงานสนับสนุน ซึง่รับจากผูส้ าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลาย และ

ศกึษาในหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2 ปี (เชน่ เวชระเบยีน โสตทัศนศกึษา โสตทัศนูปกรณ์ สง่เสริมสุขภาพ  

สขุศกึษา หรอือืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) หรอืประกาศนียบัตรหรอือนุปรญิญาทางการแพทยแ์ผนไทยหรอืเทยีบเคยีง 

ซึง่รับจากผูส้ าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลาย  และศกึษาในหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  หรือ

ประกาศนียบัตรหรืออนุปรญิญาทางสาธารณสขุศาสตร ์แตไ่มใ่ชส่าธารณสุขศาสตรโ์ดยตรง ซึง่รับจาก

ผูส้ าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลาย และศกึษาในหลกัสตูรไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี (เชน่ ทันตาภบิาล ทนัตสาธารณสขุ 

เจา้พนักงานเภสัชกรรม เทคนิคเภสัชกรรม) และส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีดา้น

วทิยาศาสตร ์(เชน่ วศิวกรรมศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม หรอือืน่ๆ) 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  1  6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ  16  96 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี  1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่  18   108 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   10151 ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

   พืน้ฐานวชิาชพี 4 ชุดวชิา 

   50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 

   52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

   52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะดา้นสาธารณสขุ1 

   53202 การสาธารณสขุชมุชน 

   วชิาเฉพาะดา้น 12 ชุดวชิา 

   50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

   52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม 

   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสขุ 

   52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

   52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสขุ 

   52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

 

 

 

หมายเหต ุ 1 เป็นชุดวชิาที่มกีารฝึกปฏิบัตแิละนักศกึษาตอ้งลงทะเบียนเรียนชุดวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 

52406 มากอ่นเทา่นัน้ 
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   52314 การป้องกนัและควบคมุโรคทางสาธารณสขุ 

  52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ การดแูลฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่1 

  52316 การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน1 

  52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ2 

  52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน1, 2 

  52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ)  

  ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร

ระดบัประกาศนยีบัตร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

5. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางเวชกจิฉุกเฉิน     

หลกัสตูร 2 ปี ซึง่รับจากผูส้ าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลาย 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  1 6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ  15 90 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี  1 6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่  17 102 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   10151 ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หนว่ยกติ) 

   พืน้ฐานวชิาชพี 4 ชุดวชิา 

   50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 

   52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

   52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะดา้นสาธารณสขุ3 

   53202 การสาธารณสขุชมุชน 

   วชิาเฉพาะดา้น 11 ชุดวชิา 

   50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

   52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม 

   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสขุ 

   52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

   52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสขุ 

   52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

 

หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

  2 นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 

 3 เป็นชุดวชิาที่มกีารฝึกปฏิบัตแิละนักศกึษาตอ้งลงทะเบียนเรียนชุดวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 

52406 มากอ่นเทา่นัน้ 
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  52314 การป้องกนัและควบคมุโรคทางสาธารณสขุ 

  52316 การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน1 

  52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ2 

  52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน1, 2 

  52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

   ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ)  

     ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรอืรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิัตร หรือในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

6. ส าเร็จการศกึษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีดา้นวทิยาศาสตร์สุขภาพที่หลกัสูตรไม่มีการเรยีน 

และฝึกปฏบิตังิานดา้นสาธารณสุขในชุมชน (เชน่ สตัวแพทย ์เทคนิคการแพทย ์กายภาพบ าบัด รังสี

เทคนคิหรอือืน่ๆ) หรอืปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ปรญิญาตรดีา้นแพทยแ์ผนไทย หรอืเทยีบเคยีง 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  1  6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ  13  78 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี  1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่  15  90 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   10151 ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา (78 หนว่ยกติ) 

   พืน้ฐานวชิาชพี 3 ชุดวชิา 

   52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

   52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะดา้นสาธารณสขุ3 

   53202 การสาธารณสขุชมุชน 

   วชิาเฉพาะดา้น 10 ชุดวชิา 

   50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

   52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  

   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสขุ 

   52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

   52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

 

 

 

หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

  2 นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 

 3 เป็นชุดวชิาที่มกีารฝึกปฏิบัตแิละนักศกึษาตอ้งลงทะเบียนเรียนชุดวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 

52406 มากอ่นเทา่นัน้ 
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  52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ การดแูลฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่1 

  52316 การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน1 

  52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ2 

  52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน1, 2 

  52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร

ระดบัประกาศนยีบัตร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

7.  ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางสาธารณสุขศาสตร์ ซึง่รับจากผูส้ าเร็จการศกึษา     

มัธยมศกึษาตอนปลาย และศกึษาในหลักสตูรไม่นอ้ยกว่า 2 ปี (เชน่ สาธารณสุขชุมชน พนักงานอนามัย 

นักเรยีนนายสบิทหารบกเหลา่ทหารแพทย ์หรอืเทยีบเคยีง) 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  1  6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ  10  60 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี  1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่  12  72 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   10151 ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

   พืน้ฐานวชิาชพี 2 ชุดวชิา 

   52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

   52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะดา้นสาธารณสขุ3 

   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา 

   50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

   52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  

   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสขุ 

   52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

   52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

   52316 การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน1 

   52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ2 

   52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

 

หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

  2 นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 

 3 เป็นชุดวชิาที่มีการฝึกปฏิบัตแิละนักศกึษาตอ้งลงทะเบียนเรียนชุดวชิา 50103, 52203, 52302, 52305 และ 52406  

มากอ่นเทา่นัน้ 
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 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร

ระดบัประกาศนยีบัตร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

8. ส าเร็จการศกึษาสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ วชิาเอกอาชวีอนามัยและความปลอดภัย หรอืวชิาเอกอนามัยส ิง่แวดลอ้ม 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  1  6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ  10  60 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี  1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่  12  72 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   10151 ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

   พืน้ฐานวชิาชพี 2 ชุดวชิา 

   52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

   52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะดา้นสาธารณสขุ1 

   วชิาเฉพาะดา้น 8 ชุดวชิา  

   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสขุ 

   52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสขุ 

   52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

   52314 การป้องกนัและควบคมุโรคทางสาธารณสขุ 

   52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ การดแูลฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่2 

   52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ3 

   52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน2, 3 

   52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร

ระดบัประกาศนยีบัตร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัแิละนักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 52302, 52314 และ 52406  มากอ่นเทา่นัน้ 

  2 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

 3 นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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9. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรทีางการพยาบาลหรอืสงูกวา่ หรอืปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ทางวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

(เชน่ แพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย ์เภสชักรรม สง่เสรมิสขุภาพ สขุศกึษา หรอืสาขาวชิาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  1  6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ  10  60 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี  1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่  12  72 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   10151 ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

   พืน้ฐานวชิาชพี 3 ชุดวชิา 

   52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

   52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะดา้นสาธารณสขุ1 

   53202 การสาธารณสขุชมุชน 

   วชิาเฉพาะดา้น 7 ชุดวชิา  

   50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

   52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  

   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสขุ 

   52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

   52316 การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน2 

   52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ3 

   52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   ใหเ้ลอืกจากชุดวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตร

ระดบัประกาศนยีบัตร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฎบิัตแิละนักศกึษาตอ้งเคยลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305 และ 52406 

มากอ่นเทา่นัน้ 

  2 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

 3 นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษา ม.6 หรอืเทยีบเทา่ 
 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10131 สงัคมมนุษย ์ 1 ตน้   

  50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน     

  - - - - -  ชดุวชิาศกึษาทัว่ไป 1 ชดุวชิา     

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร     

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

 ปลาย 10103 ทกัษะชวีติ   ปลาย 10131 สงัคมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี   10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

   และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ   50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 

2 ตน้ 52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 2 ตน้ 10103 ทกัษะชวีติ  

  52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ   50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

  53202 การสาธารณสขุชมุชน   52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

 ปลาย 50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ  ปลาย 50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ 

   วทิยาศาสตรส์ขุภาพ    วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย   52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  52312 อนามัยครอบครัวกบังานสาธารณสขุ   52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสขุ 

3 ตน้ 52314 การป้องกนัและควบคมุโรค 3 ตน้ 52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

   ทางสาธารณสขุ   52314 การป้องกนัและควบคมุโรค 

  52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดั    ทางสาธารณสขุ 

   โรคเบือ้งตน้การดแูลฟ้ืนฟ ู   53202 การสาธารณสขุชมุชน 

   สภาพและการสง่ตอ่1     

  52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ     

   ในชมุชน1     

 ปลาย 52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี   52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม 

   การสาธารณสขุ   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 

  - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    การสาธารณสขุ 

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ



หลักสูตรการศึกษา28

หล
ักส

ูตร
สา
ธา
รณ

สุข
ศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต

วิช
าเอ

กส
าธ
าร
ณส

ุขช
ุมช

น
30 

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 4 ตน้ 52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดั 

  52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ    โรคเบือ้งตน้การดแูลฟ้ืนฟ ู

   ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ    สภาพและการสง่ตอ่1 

  52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ   52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ 

   ดา้นสาธารณสขุ2    ในชมุชน1 

      52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ 

       ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

 ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ  ปลาย - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

  52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุ   - - - - -  ชดุวชิาศกึษาทัว่ไป 1 ชดุวชิา 

   ในชมุชน1   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

      10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

5 ตน้   5 ตน้ 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 

      52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุ 

       ในชมุชน1 

      52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ 

       ดา้นสาธารณสขุ2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

  2 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัแิละนักศกึษาตอ้งเคยลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 

มากอ่นเทา่นัน้ 
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2. ส าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ ศลิปหัตถกรรม และ ปวส. ประเภทวชิาพาณิชยกรรม หรอื 

บรหิารธรุกจิ อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว ศลิปกรรม 
 
 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี 1 ตน้   

   และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     

  50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน     

  - - - - -  ชดุวชิาศกึษาทัว่ไป 1 ชดุวชิา*     

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร     

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

  50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ    และสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี   50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 

   การสาธารณสขุ   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 

       การสาธารณสขุ 

2 ตน้ 52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 2 ตน้ 50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

  52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ   52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

  53202 การสาธารณสขุชมุชน   52314 การป้องกนัและควบคมุโรค 

       ทางสาธารณสขุ 

 ปลาย 50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ  ปลาย 50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ 

   วทิยาศาสตรส์ขุภาพ    วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย   52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  52312 อนามัยครอบครัวกบังานสาธารณสขุ   52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสขุ 

3 ตน้ 52314 การป้องกนัและควบคมุโรค 3 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์

   ทางสาธารณสขุ   52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ 

  52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดั    ในชมุชน1 

   โรคเบือ้งตน้การดแูลฟ้ืนฟ ู   53202 การสาธารณสขุชมุชน 

   สภาพและการสง่ตอ่1     

  52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ     

   ในชมุชน1     

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ ศลิปหตัถกรรม 

 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ  
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 10151 ไทยศกึษา 3 ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม   52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม 

  - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   - - - - -  ชดุวชิาศกึษาทัว่ไป 1 ชดุวชิา* 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

      10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

4 ตน้ 52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุ 4 ตน้ 52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

   ในชมุชน1   52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดั 

  52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ    โรคเบือ้งตน้การดแูลฟ้ืนฟ ู

   ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ    สภาพและการสง่ตอ่1 

  52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ   52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ 

   ดา้นสาธารณสขุ2    ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

 ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ  ปลาย 52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุ 

       ในชมุชน1 

      52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ 

       ดา้นสาธารณสขุ2 

      - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

5 ตน้   5 ตน้ 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาบรหิารธรุกจิ ศลิปหตัถกรรม 

  1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

  2 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัแิละนักศกึษาตอ้งเคยลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 

มากอ่นเทา่นัน้ 
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3. ส าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาช่างอุตสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม และ ปวส. ประเภทวชิา

อตุสาหกรรม อตุสาหกรรมสิง่ทอ คหกรรม เกษตรกรรม ประมง และเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์ 1 ตน้   

  52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ     

  53202 การสาธารณสขุชมุชน     

 ปลาย 10131 สงัคมมนุษย ์  ปลาย 50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 

  50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ   50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ 

  50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ    วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

   วทิยาศาสตรส์ขุภาพ   - - - - -  ชดุวชิาศกึษาทัว่ไป 1 ชดุวชิา* 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

      10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

2 ตน้ 50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 2 ตน้ 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  52314 การป้องกนัและควบคมุโรค   50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

   ทางสาธารณสขุ   52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

  52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ     

   ในชมุชน1     

 ปลาย 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี  ปลาย 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 

   การสาธารณสขุ    การสาธารณสขุ 

  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย   52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  52312 อนามัยครอบครัวกบังานสาธารณสขุ   52312 อนามัยครอบครัวกบังานสาธารณสขุ 

3 ตน้ 52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 3 ตน้ 52314 การป้องกนัและควบคมุโรค 

  52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดั    ทางสาธารณสขุ 

   โรคเบือ้งตน้การดแูลฟ้ืนฟ ู   52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ 

   สภาพและการสง่ตอ่1    ในชมุชน1 

  52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ   53202 การสาธารณสขุชมุชน 

   ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ     

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม 

 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ  
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 10151 ไทยศกึษา 3 ปลาย 10131 สงัคมมนุษย ์

  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม   10151 ไทยศกึษา 

  - - - - -  ชดุวชิาศกึษาทัว่ไป 1 ชดุวชิา*   52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร     

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

4 ตน้ 52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุ 4 ตน้ 52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

   ในชมุชน1   52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดั 

  52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ    โรคเบือ้งตน้การดแูลฟ้ืนฟ ู

   ดา้นสาธารณสขุ2    สภาพและการสง่ตอ่1 

  - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ 

       ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

 ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ  ปลาย 52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุ 

       ในชมุชน1 

      52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ 

       ดา้นสาธารณสขุ2 

      - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

5 ตน้   5 ตน้ 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ * ส าหรับผูส้ าเร็จการศกึษา ปวท. ประเภทวชิาชา่งอตุสาหกรรม เกษตรกรรม คหกรรม 

  1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

  2 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัแิละนักศกึษาตอ้งเคยลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406  

มากอ่นเทา่นัน้ 
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4. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรทางวทิยาศาสตรส์ขุภาพ หรอืวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ หรือประกาศนียบัตรอืน่ๆ 

ที่เกี่ยวขอ้ง ซึง่รับจากผูส้ าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลายและศกึษาในหลักสูตร 1 ปี (เช่น ป.ผูช้ ่วย      

ทันตแพทย์ ป.ผูช้ ่วยเภสัชกร ป.ผูช้ ่วยแพทย์ ป.ผดุงครรภ์อนามัย ป.พนักงานอนามัย ป.พนักงาน

วทิยาศาสตรก์ารแพทย)์ 
 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10103 ทกัษะชวีติ 1 ตน้   

  10131 สงัคมมนุษย ์     

  50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน     

 ปลาย 50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ  ปลาย 10103 ทกัษะชวีติ 

  52312 อนามัยครอบครัวกบังานสาธารณสขุ   50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 

  - - - - -  ชดุวชิาศกึษาทัว่ไป 1 ชดุวชิา   50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ 

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้    วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร     

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

2 ตน้ 52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 2 ตน้ 50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

  52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ   52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

  53202 การสาธารณสขุชมุชน   52314 การป้องกนัและควบคมุโรค 

       ทางสาธารณสขุ 

 ปลาย 50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

   วทิยาศาสตรส์ขุภาพ   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 

  52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี    การสาธารณสขุ 

   การสาธารณสขุ   - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย     

3 ตน้ 52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดั 3 ตน้ 52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

   โรคเบือ้งตน้การดแูลฟ้ืนฟ ู   52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ 

   สภาพและการสง่ตอ่1    ในชมุชน1 

  52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ   53202 การสาธารณสขุชมุชน 

   ในชมุชน1     

  52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ     

   ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ     

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 10151 ไทยศกึษา 3 ปลาย 52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม 

  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม   52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   - - - - -  ชดุวชิาศกึษาทัว่ไป 1 ชดุวชิา 

      โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

      10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

4 ตน้ 52314 การป้องกนัและควบคมุโรค 4 ตน้ 52312 อนามัยครอบครัวกบังานสาธารณสขุ 

   ทางสาธารณสขุ   52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดั 

  52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุ    โรคเบือ้งตน้การดแูลฟ้ืนฟ ู

   ในชมุชน1    สภาพและการสง่ตอ่1 

  52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ   52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ 

   ดา้นสาธารณสขุ2    ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

 ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ  ปลาย 10131 สงัคมมนุษย ์

      52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุ 

       ในชมุชน1 

      52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ 

       ดา้นสาธารณสขุ2 

5 ตน้   5 ตน้ 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

 2 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัแิละนักศกึษาตอ้งเคยลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406  

มากอ่นเทา่นัน้ 
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5. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบตัรผูช้ว่ยพยาบาล ซึง่รับจากผูส้ าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลายและศกึษาใน

หลกัสตูร 1 ปี 

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 1 ตน้   

  52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ     

  - - - - -  ชดุวชิาศกึษาทัว่ไป 1 ชดุวชิา     

  โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้     

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร     

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

 ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์  ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย ์

  50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ   50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 

  50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ   - - - - -  ชดุวชิาศกึษาทัว่ไป 1 ชดุวชิา 

   วทิยาศาสตรส์ขุภาพ   โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปนี ้

      10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

      10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

2 ตน้ 52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 2 ตน้ 50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

  52314 การป้องกนัและควบคมุโรค   52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

   ทางสาธารณสขุ   52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

  53202 การสาธารณสขุชมุชน     

 ปลาย 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี  ปลาย 50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ 

   การสาธารณสขุ    วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 

  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสขุ    การสาธารณสขุ 

      52312 อนามัยครอบครัวกบังานสาธารณสขุ 

3 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 3 ตน้ 52314 การป้องกนัและควบคมุโรค 

  52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ    ทางสาธารณสขุ 

   ในชมุชน1   52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ 

  52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ    ในชมุชน1 

   ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ   53202 การสาธารณสขุชมุชน 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

 



หลักสูตรการศึกษา36

หล
ักส

ูตร
สา
ธา
รณ

สุข
ศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต

วิช
าเอ

กส
าธ
าร
ณส

ุขช
ุมช

น
38 

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 10131 สงัคมมนุษย ์ 3 ปลาย 10131 สงัคมมนุษย ์

  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม   52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม 

  - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

4 ตน้ 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 4 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

  52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุ   52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ 

   ในชมุชน1    ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

  52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ   - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

   ดา้นสาธารณสขุ2     

 ปลาย    ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 

      52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุ 

       ในชมุชน1 

      52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ 

       ดา้นสาธารณสขุ2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

 2 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัแิละนักศกึษาตอ้งเคยลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 

มากอ่นเทา่นัน้ 
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6. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ปรญิญาตรทีางดา้นสงัคมศาสตร ์หรอืเทยีบเคยีง 

 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 1 ตน้   

  52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ     

  52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ     

 ปลาย 50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ  ปลาย 50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 

  52312 อนามัยครอบครัวกบังานสาธารณสขุ   50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ 

  52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี    วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

   การสาธารณสขุ   52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม 

2 ตน้ 52314 การป้องกนัและควบคมุโรค 2 ตน้ 50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

   ทางสาธารณสขุ   52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

  52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ   52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ 

   ในชมุชน1    ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

  53202 การสาธารณสขุชมุชน     

 ปลาย 50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ  ปลาย 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 

   วทิยาศาสตรส์ขุภาพ    การสาธารณสขุ 

  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย   52312 อนามัยครอบครัวกบังานสาธารณสขุ 

  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม   53202 การสาธารณสขุชมุชน 

3 ตน้ 52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดั 3 ตน้ 52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

   โรคเบือ้งตน้การดแูลฟ้ืนฟ ู   52314 การป้องกนัและควบคมุโรค 

   สภาพและการสง่ตอ่1    ทางสาธารณสขุ 

  52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ   52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดั 

   ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ    โรคเบือ้งตน้การดแูลฟ้ืนฟ ู

  - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    สภาพและการสง่ตอ่1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 10151 ไทยศกึษา 3 ปลาย 52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุ   52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ 

   ในชมุชน1    ดา้นสาธารณสขุ2 

  52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ   - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

   ดา้นสาธารณสขุ2     

4 ตน้ 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 4 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

      52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ 

       ในชมุชน1 

      52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุ 

       ในชมุชน1 

 ปลาย    ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 

 
 

7. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรหรอือนุปรญิญาทางวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ซึง่รับจากผูส้ าเร็จการศกึษา

มัธยมศกึษาตอนปลายและศกึษาในหลกัสตูรไมน่อ้ยกวา่ 2 ปี (เชน่ รังสเีทคนคิ เซลลว์ทิยา พยาธวิทิยา พยาธวิทิยา

คลนิิก โลหิตวทิยา และธนาคารเลือด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง) หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทาง

วทิยาศาสตร์สขุภาพทีเ่ป็นงานสนับสนุน ซึง่รับจากผูส้ าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลาย และศกึษาใน

หลักสตูรไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี (เชน่ เวชระเบยีน โสตทัศนศกึษา โสตทัศนูปกรณ์ สง่เสรมิสขุภาพ สขุศกึษา หรอื

อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปรญิญาทางการแพทย์แผนไทยหรือเทยีบเคยีง ซึง่รับจาก

ผูส้ าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลาย และศกึษาในหลักสตูรไม่นอ้ยกว่า 2 ปี หรือประกาศนียบัตรหรือ 

อนุปรญิญาทางสาธารณสขุศาสตร์ แต่ไม่ใช่สาธารณสุขศาสตรโ์ดยตรง ซึง่รับจากผูส้ าเร็จการศกึษา

มัธยมศกึษาตอนปลาย และศกึษาในหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2 ปี (เชน่ ทันตาภบิาล ทันตสาธารณสุข เจา้

พนักงานเภสัชกรรม เทคนิคเภสัชกรรม) และส าเร็จการศกึษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีดา้น

วทิยาศาสตร ์(เชน่ วศิวกรรมศาสตรส์ ิง่แวดลอ้ม หรอือืน่ๆ) 
 
ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 1 ตน้   

  52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ     

  53202 การสาธารณสขุชมุชน     

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

 2 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัแิละนักศกึษาตอ้งเคยลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314, และ 52406  

มากอ่นเทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ปลาย 50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 1 ปลาย 50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 

  50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ   50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ 

   วทิยาศาสตรส์ขุภาพ    วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 

       การสาธารณสขุ 

2 ตน้ 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 2 ตน้ 52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

   การสาธารณสขุ   52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

  52314 การป้องกนัและควบคมุโรค   53202 การสาธารณสขุชมุชน 

   ทางสาธารณสขุ     

  52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดั     

   โรคเบือ้งตน้การดแูลฟ้ืนฟ ู     

   สภาพและการสง่ตอ่1     

 ปลาย 52312 อนามัยครอบครัวกบังานสาธารณสขุ  ปลาย 52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย   52312 อนามัยครอบครัวกบังานสาธารณสขุ 

  - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ 

       ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

3 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 3 ตน้ 52314 การป้องกนัและควบคมุโรค 

  52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ    ทางสาธารณสขุ 

   ในชมุชน1   52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดั 

  52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ    โรคเบือ้งตน้การดแูลฟ้ืนฟ ู

   ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ    สภาพและการสง่ตอ่1 

      52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ 

       ในชมุชน1 

 ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุ   52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม 

   ในชมุชน1   - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

  52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ     

   ดา้นสาธารณสขุ2     

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

 2 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัแิละนักศกึษาตอ้งเคยลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406 

มากอ่นเทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

4 ตน้   4 ตน้ 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 

      52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุ 

       ในชมุชน1 

      52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ 

       ดา้นสาธารณสขุ2 

 

8. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หรือประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางเวชกิจฉุกเฉิน 

หลกัสตูร 2 ปี ซึง่รับจากผูส้ าเร็จการศกึษามัธยมศกึษาตอนปลาย 
 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 1 ตน้   

  52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ     

  53202 การสาธารณสขุชมุชน     

 ปลาย 50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ  ปลาย 50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ 

  50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ   50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ 

   วทิยาศาสตรส์ขุภาพ    วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม   52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม 

2 ตน้ 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 2 ตน้ 52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

  52314 การป้องกนัและควบคมุโรค   52314 การป้องกนัและควบคมุโรค 

   ทางสาธารณสขุ    ทางสาธารณสขุ 

  52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ   53202 การสาธารณสขุชมุชน 

   ในชมุชน1     

 ปลาย 52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  ปลาย 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 

  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสขุ   52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   52312 อนามัยครอบครัวกบังานสาธารณสขุ 

3 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 3 ตน้ 52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

  52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุ   52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ 

   ในชมุชน1    ในชมุชน1 

  52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ   52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ 

   ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ    ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

 

หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

 2  เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัแิละนักศกึษาตอ้งเคยลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305, 52314 และ 52406

 มากอ่นเทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 3 ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ   52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุ 

   ดา้นสาธารณสขุ1    ในชมุชน2 

      - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

4 ตน้   4 ตน้ 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 

      52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ 

       ดา้นสาธารณสขุ1 

 

9. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรีหรอืสงูกวา่ปรญิญาตรีดา้นวทิยาศาสตร์สขุภาพทีห่ลกัสูตรไม่มกีารเรยีนและ    

ฝึกปฏบิตังิานดา้นสาธารณสุขในชุมชน (เชน่ สตัวแพทย ์เทคนคิการแพทย ์กายภาพบ าบัด รังสเีทคนคิ หรอื

อืน่ๆ) หรอืปรญิญาตรหีรอืสงูกวา่ปรญิญาตรดีา้นแพทยแ์ผนไทย หรอืเทยีบเคยีง 
 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 1 ตน้   

  52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ     

  53202 การสาธารณสขุชมุชน     

 ปลาย 10151 ไทยศกึษา  ปลาย 50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ 

  50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ    วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

   วทิยาศาสตรส์ขุภาพ   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 

  52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี   53202 การสาธารณสขุชมุชน 

2 ตน้ 52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดั 2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 

   โรคเบือ้งตน้การดแูลฟ้ืนฟ ู   52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

   สภาพและการสง่ตอ่2   52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

  52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ     

   ในชมุชน2     

  52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ     

   ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ     

 ปลาย 52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม  ปลาย 52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม 

  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย   52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา   - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

 
 
หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัแิละนักศกึษาตอ้งเคยลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305 และ 52406 มากอ่น

เทา่นัน้ 

 2 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ  
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 3 ตน้ 52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดั 

  52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุ    โรคเบือ้งตน้การดแูลฟ้ืนฟ ู

   ในชมุชน1    สภาพและการสง่ตอ่1 

  52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ   52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ 

   ดา้นสาธารณสขุ2    ในชมุชน1 

      52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ 

       ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

 ปลาย    ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 

      52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุ 

       ในชมุชน1 

      52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ 

       ดา้นสาธารณสขุ2 

 

10.  ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรหรอือนุปรญิญาทางสาธารณสขุศาสตร ์ซึง่รับจากผูส้ าเร็จการศกึษามัธยมศกึษา 

ตอนปลาย และศกึษาในหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2 ปี (เชน่ สาธารณสุขชุมชน พนักงานอนามัย นักเรียนนายสบิ

ทหารบกเหลา่ทหารแพทย ์หรอืเทยีบเคยีง) 
 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 1 ตน้   

  52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ     

  52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ     

 ปลาย 50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

   วทิยาศาสตรส์ขุภาพ   50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ 

  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม    วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 

2 ตน้ 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 2 ตน้ 52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

  52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ   52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

   ในชมุชน1   52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ 

  52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ    ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

   ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ     

 
 
หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

 2 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัแิละนักศกึษาตอ้งเคยลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305 และ 52406 มากอ่น

เทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 2 ปลาย 52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม 

  52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ   52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

   ดา้นสาธารณสขุ1   - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

  - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     

3 ตน้   3 ตน้ 52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ 

       ในชมุชน2 

      52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 

      52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ 

       ดา้นสาธารณสขุ1 

 

11. ส าเร็จการศกึษาสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ วชิาเอกอาชวีอนามัยและความปลอดภัย หรอืวชิาเอกอนามัยส ิง่แวดลอ้ม 
 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 1 ตน้   

  52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ     

  52314 การป้องกนัและการควบคมุโรค     

   ทางสาธารณสขุ     

 ปลาย 10151 ไทยศกึษา  ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 

  52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสขุ   52312 อนามัยครอบครัวกบังานสาธารณสขุ 

2 ตน้ 52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดั 2 ตน้ 52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

   โรคเบือ้งตน้การดแูลฟ้ืนฟ ู   52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดั 

   สภาพและการสง่ตอ่2    โรคเบือ้งตน้การดแูลฟ้ืนฟ ู

  52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ    สภาพและการสง่ตอ่2 

   ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ   52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ 

  - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา    ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัแิละนักศกึษาตอ้งเคยลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305 และ 52406 มากอ่น

เทา่นัน้ 

  2 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ  
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 2 ปลาย 52314 การป้องกนัและการควบคมุโรค 

  52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุ    ทางสาธารณสขุ 

   ในชมุชน1   52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ 

  52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ    ดา้นสาธารณสขุ2 

   ดา้นสาธารณสขุ2   - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

3 ตน้   3 ตน้ 52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

      52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 

      52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุ 

       ในชมุชน1 

 

12. ส าเร็จการศกึษาปริญญาตรีทางการพยาบาลหรือสูงกว่า หรือปรญิญาตรีหรือสูงกว่าทางวทิยาศาสตร์สุขภาพ 

(เชน่ แพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย ์เภสชักรรม สง่เสรมิสขุภาพ สขุศกึษา หรอืสาขาวชิาอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง) 
 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 1 ตน้   

  52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ     

  53202 การสาธารณสขุชมุชน     

 ปลาย 50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ  ปลาย 50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับ 

   วทิยาศาสตรส์ขุภาพ    วทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

  52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม   52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม 

  52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย   52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 2 ตน้ 52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ 

  52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ   52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ 

   ในชมุชน1    ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

  52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและ   53202 การสาธารณสขุชมุชน 

   ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ     

 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ     

 2  เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัแิละนักศกึษาตอ้งเคยลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 52302, 52314 และ 52406 มากอ่นเทา่นัน้ 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ปลาย 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 2 ปลาย 10151 ไทยศกึษา 

  52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ   52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพี 

   ดา้นสาธารณสขุ1   - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา 

  - - - - -  ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     

3 ตน้   3 ตน้ 52316 การท างานดา้นสาธารณสขุ 

       ในชมุชน2 

      52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 

      52408 การสมัมนาเพือ่พัฒนาทกัษะ 

       ดา้นสาธารณสขุ1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตัแิละนักศกึษาตอ้งเคยลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 50103, 52203, 52302, 52305 และ 52406 มากอ่น

เทา่นัน้ 

 2  เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ  

 



หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีและตำ่ากว่าระดับปริญญาตรี

http://www.stou.ac.th/main/curriculums.html
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รายละเอียดของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety

49 
 

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 

วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
   Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety 

ชือ่ปรญิญา 

  ชือ่เต็ม     วทิยาศาสตรบณัฑติ (อาชวีอนามัยและความปลอดภัย) 

  อกัษรย่อ     วท.บ. (อาชวีอนามัยและความปลอดภัย) 

  ชือ่เต็มภาษาองักฤษ   Bachelor of Science (Occupational Health and Safety) 

อกัษรย่อภาษาองักฤษ  B.Sc. (Occupational Health and Safety) 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา  

 1. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรวีทิยาศาสตรส์ขุภาพ หรอื 

 2. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรวีทิยาศาสตรก์ารแพทย ์หรอื 

 3. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรสีาธารณสขุศาสตร ์หรอื 

 4. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรพียาบาลศาสตร ์หรอื 

 5. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรกีารแพทยแ์ผนไทย หรอื 

 6. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์หรอื 

 7. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรคีรุศาสตรอ์ตุสาหกรรม หรอืปรญิญาตรอีตุสาหกรรมศาสตร ์หรอื  

 8. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรวีทิยาศาสตรท์กุสาขาวชิา หรอืปรญิญาตรเีทคโนโลย ี 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 49

หล
ักส

ูตร
วิท
ยา
ศา
สต

รบ
ัณฑ

ิต

วิช
าเอ

กอ
าช
ีวอ
นา
มัย

แล
ะค
วา
มป

ลอ
ดภ

ัย

50 
 
โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส าเร็จการศกึษาปริญญาตรีวทิยาศาสตร์สุขภาพ หรือปรญิญาตรีวทิยาศาสตร์การแพทย์ หรือปรญิญาตรี

 สาธารณสขุศาสตร ์หรอืปรญิญาตรพียาบาลศาสตร ์หรอืปรญิญาตรกีารแพทยแ์ผนไทย 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  1  6 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ  14  84 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่  15  90 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา (84 หนว่ยกติ) 

  พืน้ฐานวชิาชพี 1 ชุดวชิา  

  54119 สถติแิละการวจิัยส าหรับงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  วชิาเฉพาะดา้น 13 ชุดวชิา  

  54122 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสาธารณสขุ     

   54124 ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาด     

   54125 การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม1    

   54126 การสง่เสรมิสขุภาพ การตรวจประเมนิและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้  

   54127 พืน้ฐานอาชวีอนามัยและอนามัยสิง่แวดลอ้ม     

   54128 เทคโนโลยกีารควบคมุทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม2    

   54129 พืน้ฐานวศิวกรรมในงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย    

   54130 เทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

  54131 กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและ 

    สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

  54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภัย1 

  54133 พษิวทิยาและเวชศาสตรป้์องกนั 

  54134 การยศาสตรแ์ละจติวทิยาอตุสาหกรรม 

  54135 ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและ 

   สภาพแวดลอ้มในการท างาน3 

 

 

หมายเหต ุ * โครงสรา้งและรายละเอียดของหลักสูตรอาจมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศึกษาตดิตามข่าวจากเอกสาร

ประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาลยั 

  1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

  2 นักศกึษาควรลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 54125 การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม มากอ่น 

  3 นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไม่เกนิ 3 ชดุวชิาสุดทา้ยของหลักสตูร และตอ้งฝึกงานภาคสนามวชิาชพีอาชวีอนามัย

และความปลอดภัยในสถานประกอบกจิการ 
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2. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตร ์หรอืปรญิญาตรคีรุศาสตรอ์ตุสาหกรรม หรอืปรญิญาตรอีตุสาหกรรมศาสตร ์

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  1  6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ  14  84 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   15  90 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

ก.  หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   10151 ไทยศกึษา 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา (84 หนว่ยกติ) 

   พืน้ฐานวชิาชพี 2 ชุดวชิา  

   54119 สถติแิละการวจัิยส าหรับงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

   54123 วทิยาศาสตรช์วีภาพส าหรับงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

   วชิาเฉพาะดา้น 12 ชุดวชิา  

   54122 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสาธารณสขุ 

   54124 ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาด  

   54125 การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม1  

   54126 การสง่เสรมิสขุภาพ การตรวจประเมนิและการบ าบดัโรคเบือ้งตน้  

   54127 พืน้ฐานอาชวีอนามัยและอนามัยสิง่แวดลอ้ม 

   54128 เทคโนโลยกีารควบคมุทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม2  

   54130 เทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

   54131 กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและ 

    สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

   54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภัย1 

   54133 พษิวทิยาและเวชศาสตรป้์องกัน 

   54134 การยศาสตรแ์ละจติวทิยาอตุสาหกรรม 

   54135 ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและ 

    สภาพแวดลอ้มในการท างาน3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

  2 นักศกึษาควรลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 54125 การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม มากอ่น 

  3 นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสุดทา้ยของหลักสตูร และตอ้งฝึกงานภาคสนามวชิาชพีอาชวีอนามัย

และความปลอดภัยในสถานประกอบกจิการ 
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3. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรวีทิยาศาสตรท์กุสาขาวชิา หรอืปรญิญาตรเีทคโนโลย ี

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป  1  6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ  15  90 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่  16  96 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

ก.  หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   10151 ไทยศกึษา 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หนว่ยกติ) 

   พืน้ฐานวชิาชพี 2 ชุดวชิา  

   54119 สถติแิละการวจัิยส าหรับงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

   54123 วทิยาศาสตรช์วีภาพส าหรับงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

   วชิาเฉพาะดา้น 13 ชุดวชิา  

   54122 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสาธารณสขุ 

   54124 ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาด 

   54125 การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม1 

   54126 การสง่เสรมิสขุภาพ การตรวจประเมนิและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 

   54127 พืน้ฐานอาชวีอนามัยและอนามัยสิง่แวดลอ้ม 

   54128 เทคโนโลยกีารควบคมุทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม2 

   54129 พืน้ฐานวศิวกรรมในงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

   54130 เทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

   54131 กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและ 

    สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

   54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภัย1 

   54133 พษิวทิยาและเวชศาสตรป้์องกนั 

   54134 การยศาสตรแ์ละจติวทิยาอตุสาหกรรม 

   54135 ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและ 

    สภาพแวดลอ้มในการท างาน3  

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ 1 เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

  2  นักศกึษาควรลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิา 54125 การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม มากอ่น 

  3 นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสุดทา้ยของหลักสตูร และตอ้งฝึกงานภาคสนามวชิาชพีอาชวีอนามัย

และความปลอดภัยในสถานประกอบกจิการ 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษาปริญญาตรีวทิยาศาสตร์สุขภาพ หรือปริญญาตรีวทิยาศาสตร์การแพทย์ หรือปริญญาตรี

 สาธารณสขุศาสตร ์หรอืปรญิญาตรพียาบาลศาสตร ์หรอืปรญิญาตรกีารแพทยแ์ผนไทย 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151   ไทยศกึษา  

54126   การสง่เสรมิสขุภาพ การตรวจ

  ประเมนิและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 

54127   พืน้ฐานอาชวีอนามัยและ 

  อนามัยสิง่แวดลอ้ม   

1 ตน้ 

 

ปลาย 54119   สถติแิละการวจัิยส าหรับ 

  งานอาชวีอนามัยและ 

  ความปลอดภัย  

54124   ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาด 

54129   พืน้ฐานวศิวกรรมในงาน 

            อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ปลาย 54119   สถติแิละการวจัิยส าหรับ 

  งานอาชวีอนามัยและ 

  ความปลอดภัย 

54124   ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาด 

54129   พืน้ฐานวศิวกรรมในงาน 

            อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

2 ตน้ 54122   กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

  การสาธารณสขุ 

54131  กฎหมายและมาตรฐาน 

  ดา้นอาชวีอนามัยความปลอดภัย

  และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

54132  เทคโนโลยวีศิวกรรม 

  ความปลอดภัย*  

2 ตน้ 10151   ไทยศกึษา  

54126   การสง่เสรมิสขุภาพ การตรวจ

  ประเมนิและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 

54127   พืน้ฐานอาชวีอนามัยและ 

  อนามัยสิง่แวดลอ้ม    

ปลาย 54125   การตรวจวดัและประเมนิ 

 ทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม* 

54133  พษิวทิยาและเวชศาสตรป้์องกัน  

54134  การยศาสตรแ์ละจติวทิยา 

  อตุสาหกรรม  

ปลาย 54125  การตรวจวดัและการประเมนิ 

  ทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม* 

54133  พษิวทิยาและเวชศาสตรป้์องกัน  

54134 การยศาสตรแ์ละจติวทิยา 

 อตุสาหกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  *  เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 54128   เทคโนโลยกีารควบคมุ 

 ทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม  

54130  เทคโนโลยกีารจัดการ 

  อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

54135  ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามัย 

  ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม

  ในการท างาน  

3 ตน้ 54122   กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

  การสาธารณสขุ 

54131  กฎหมายและมาตรฐาน 

  ดา้นอาชวีอนามัยความปลอดภัย

  และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

54132  เทคโนโลยวีศิวกรรม 

  ความปลอดภยั*          

ปลาย  ปลาย 54128 เทคโนโลยกีารควบคมุ 

  ทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม  

54130   เทคโนโลยกีารจัดการ 

 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

54135  ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามัย 

 ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม

 ในการท างาน 

 

2. ส าเร็จการศกึษาปริญญาตรีว ิศวกรรมศาสตร์ หรือปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือปริญญาตรี 

 อตุสาหกรรมศาสตร ์

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151   ไทยศกึษา  

54126   การสง่เสรมิสขุภาพ การตรวจ

  ประเมนิและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 

54127   พืน้ฐานอาชวีอนามัยและ 

  อนามัยสิง่แวดลอ้ม  

1 ตน้  

ปลาย 54119   สถติแิละการวจัิยส าหรับ 

  งานอาชวีอนามัย  

  และความปลอดภัย  

54123   วทิยาศาสตรช์วีภาพส าหรับงาน 

            อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

54124  ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาด 

ปลาย 54119   สถติแิละการวจัิยส าหรับ 

  งานอาชวีอนามัย  

  และความปลอดภัย  

54123   วทิยาศาสตรช์วีภาพส าหรับงาน   

            อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

54124   ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาด 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  *  เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

2 ตน้ 54122   กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

  การสาธารณสขุ 

54131  กฎหมายและมาตรฐาน 

  ดา้นอาชวีอนามัยความปลอดภัย

  และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

54132  เทคโนโลยวีศิวกรรม 

  ความปลอดภัย*  

2 ตน้ 10151   ไทยศกึษา 

54126   การสง่เสรมิสขุภาพ การตรวจ

  ประเมนิและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 

54127   พืน้ฐานอาชวีอนามัยและ 

 อนามัยสิง่แวดลอ้ม 

ปลาย 54125   การตรวจวดัและการประเมนิ 

  ทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม* 

54133  พษิวทิยาและเวชศาสตรป้์องกัน  

54134  การยศาสตรแ์ละจติวทิยา 

  อตุสาหกรรม  

ปลาย 54125   การตรวจวดัและการประเมนิ 

  ทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม* 

54133  พษิวทิยาและเวชศาสตรป้์องกัน  

54134  การยศาสตรแ์ละจติวทิยา 

  อตุสาหกรรม 

3 ตน้ 54128  เทคโนโลยกีารควบคมุ 

  ทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม  

54130  เทคโนโลยกีารจัดการ 

  อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

54135 ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามัย 

  ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม

  ในการท างาน   

3 ตน้ 54122   กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

  การสาธารณสขุ 

54131  กฎหมายและมาตรฐาน 

 ดา้นอาชวีอนามัยความปลอดภัย

 และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

54132  เทคโนโลยวีศิวกรรม 

 ความปลอดภัย* 

ปลาย  ปลาย 54128   เทคโนโลยกีารควบคมุ 

  ทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

54130  เทคโนโลยกีารจัดการ 

  อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

54135  ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามัย 

  ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม 

  ในการท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  *  เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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3. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรวีทิยาศาสตรท์กุสาขาวชิา หรอืปรญิญาตรเีทคโนโลยี 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

1 ตน้ 10151   ไทยศกึษา  

54126   การสง่เสรมิสขุภาพ การตรวจ

  ประเมนิและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 

54127  พืน้ฐานอาชวีอนามัยและ 

  อนามัยสิง่แวดลอ้ม 

1 ตน้  

ปลาย 54119   สถติแิละการวจัิยส าหรับ 

  งานอาชวีอนามัย 

  และความปลอดภัย  

54123   วทิยาศาสตรช์วีภาพส าหรับงาน    

            อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

54124   ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาด 

ปลาย 54119   สถติแิละการวจัิยส าหรับ 

  งานอาชวีอนามัย  

  และความปลอดภัย  

54124   ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาด 

54129   พืน้ฐานวศิวกรรมในงาน 

 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

2 ตน้ 54129 พืน้ฐานวศิวกรรมในงาน 

  อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

54131   กฎหมายและมาตรฐาน 

 ดา้นอาชวีอนามัยความปลอดภัย

 และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

54132  เทคโนโลยวีศิวกรรม 

 ความปลอดภัย* 

2 ตน้ 10151   ไทยศกึษา 

54126   การสง่เสรมิสขุภาพ การตรวจ

  ประเมนิและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 

54127   พืน้ฐานอาชวีอนามัยและ 

  อนามัยสิง่แวดลอ้ม   

 

ปลาย 54125   การตรวจวดัและประเมนิ 

 ทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม*  

54133  พษิวทิยาและเวชศาสตรป้์องกนั  

54134  การยศาสตรแ์ละจติวทิยา 

  อตุสาหกรรม  

ปลาย 54123   วทิยาศาสตรช์วีภาพส าหรับงาน  

            อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

54125   การตรวจวดัและการประเมนิ 

  ทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม* 

54133  พษิวทิยาและเวชศาสตรป้์องกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  *  เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้ 

ปี 

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย 

3 ตน้ 54122   กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

  การสาธารณสขุ 

54130  เทคโนโลยกีารจัดการ 

  อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

 

3 ตน้ 54122   กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบั 

  การสาธารณสขุ 

54131  กฎหมายและมาตรฐาน 

  ดา้นอาชวีอนามัยความปลอดภัย

  และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

54132  เทคโนโลยวีศิวกรรม 

  ความปลอดภัย*  

ปลาย 54128   เทคโนโลยกีารควบคมุ 

 ทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

54135  ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามัย 

  ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม

  ในการท างาน 

ปลาย 54128   เทคโนโลยกีารควบคมุ 

  ทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

54130  เทคโนโลยกีารจัดการ 

  อาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

54134  การยศาสตรแ์ละจติวทิยา 

  อตุสาหกรรม 

4 ตน้  4 ตน้ 54135  ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามัย 

  ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม

  ในการท างาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ  *  เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 
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รายละเอียดของหลักสูตร
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
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หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
Bachelor of Thai Traditional Medicine Program

59 
 

หลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑติ 

    Bachelor of Thai Traditional Medicine Program 

ชือ่ปรญิญา 

  ชือ่เต็ม     การแพทยแ์ผนไทยบณัฑติ 

  อกัษรยอ่     พท.บ. 

  ชือ่เต็มภาษาองักฤษ  Bachelor of Thai Traditional Medicine 

  อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ  B.TM. 

คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
  คุณสมบตัเิฉพาะ ผูส้มัครตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศกึษาจากหลักสตูรทีก่ระทรวงศกึษาธกิารหรอื 

     กระทรวงสาธารณสขุ หรอืหน่วยงานอืน่ ทีส่ านักงาน ก.พ. รับรองและคณุวฒุ ิ

     การศกึษาทีส่ภาวชิาชพีรับรอง จะตอ้งไดรั้บการรับรองจากสภาวชิาชพีนัน้ๆ 

  วฒุกิารศกึษา 

  1. ส าเร็จการศึกษาไม่ต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายวทิยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ 

เทยีบเทา่ตามทีก่ระทรวงศกึษาธกิารรับรอง หรอื 

  2. ส าเร็จการศกึษาประกาศนียบัตรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) หรอือนุปรญิญาทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย 

หรอืการแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หรอื 

  3. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรทีางดา้นการแพทยแ์ผนไทย หรอืการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์หรอื 

  4. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรทีางดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพหรอืสงูกวา่ หรอื 

  5. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรสีาขาอืน่หรอืสูงกว่าทีม่ใิช่ปรญิญาตรทีางดา้นการแพทยแ์ผนไทย 

การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หรอืทางดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
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หมายเหต ุ 1) ผูส้มัครตามคณุสมบัตขิอ้ 1 ตอ้งศกึษาในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรไ์มต่ ่ากวา่ 22 หน่วยกติ คณิตศาสตรไ์มต่ ่ากวา่ 

12 หน่วยกติ และภาษาองักฤษไมต่ า่กวา่ 9 หน่วยกติ  

  2) ผูเ้ขา้ศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนรูไ้ดเ้ฉพาะในหลักสูตรที่ไดร้ับการเผยแพร่โดยส านักงานปลัดกระทรวง 

การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร ์วจัิยและนวัตกรรม แลว้ กรณีเป็นสถาบันการศกึษาตา่งประเทศตอ้งเป็นสถาบันทีส่ านักงาน

ปลัดกระทรวงการอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจัิยและนวัตกรรม รับรอง หรอืใชก้รอบมาตรฐานคุณวุฒอิุดมศกึษาของประเทศ  

นัน้ๆ และหากเป็นนักศกึษาต่างคณะในสถาบันเดยีวกันจะตอ้งผ่านการประเมนิทัศนคตติ่อวชิาชพี และรายละเอยีดอืน่ๆ  

ใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

  3) ผูเ้ขา้ศกึษาทีไ่ดร้ับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศลิปะ/ประกอบวชิาชพีสาขาการแพทยแ์ผนไทย/สาขาการแพทยแ์ผนไทย

ประยกุตจ์ะไดร้ับการยกเวน้ชดุวชิาตามทีห่ลกัสตูรก าหนด ดงันี ้

   - กรณีมีใบประกอบโรคศลิปะแผนโบราณในสาขาเวชกรรม/ใบประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท

เวชกรรมไทย/ใบประกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยดา้นเวชกรรมไทย ยกเวน้ชดุวชิา 55331 เวชกรรมแผนไทย 1 

   - กรณีมใีบประกอบโรคศลิปะแผนโบราณในสาขาเภสัชกรรม/ใบประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท

เภสชักรรมไทย/ ใบประกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยดา้นเภสชักรรมไทย ยกเวน้ชดุวชิา 55328 เภสชักรรมแผนไทย 1 

   - กรณีมใีบประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทยแ์ผนไทยประเภทการนวดไทย/ใบประกอบวชิาชพีการแพทยแ์ผนไทยดา้น

การนวดไทย ยกเวน้ชดุวชิา 55325 นวดแผนไทย  

   - กรณีมใีบประกอบโรคศลิปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต ์ยกเวน้ชดุวชิา 55325 นวดแผนไทย 1 ชดุวชิา 55328 

เภสชักรรมแผนไทย 1 และชดุวชิา 55331 เวชกรรมแผนไทย 1 
 

 

โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร* 

1. ส าเร็จการศกึษาไมต่ า่กวา่ ม.6 สายวทิยาศาสตร-์คณิตศาสตร ์หรอืเทยีบเทา่ 

(1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 5 30 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 108 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1  6 

 รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่ 24 144 

(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

  10103 ทกัษะชวีติ 

  10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

  10131 สงัคมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

 

 

 

 

   

หมายเหต ุ  * โครงสรา้งและรายละเอยีดของหลักสตูรอาจมกีารปรับปรงุเปลีย่นแปลงได ้ทัง้นี้ ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสาร 

ประชาสมัพนัธ/์เว็บไซตข์องมหาวทิยาลยั 
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 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 18 ชุดวชิา (108 หนว่ยกติ) 

  พืน้ฐานวชิาชพี 7 ชุดวชิา 

  55101 ชวีวทิยา เคมแีละชวีเคมสี าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

  55203 จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย* 

  55204 เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย* 

  55309 ปรัชญาและกฎหมายเกีย่วกบัการแพทยแ์ผนไทย 

  55322 ร่างกายมนุษย*์ 

  55335 สงัคมวทิยา มานุษยวทิยาการแพทยแ์ละระบาดวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

  55401 การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย* 

  วชิาชพี 11 ชุดวชิา 

  55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย* 

  55325 นวดแผนไทย 1*1 

  55326 ประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย** 

  55328 เภสชักรรมแผนไทย 1*2 

  55329 นวดแผนไทย 2* 

  55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย* 

  55331 เวชกรรมแผนไทย 1*3  

  55332 เวชกรรมแผนไทย 2* 

  55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย* 

  55334 เภสชักรรมแผนไทย 2* 

  55402 ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย* 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิัตร หรือในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอือนุปรญิญาทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย หรอืการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  1  6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ  13  78 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี  1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่  15  90 

 

 

หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

  ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 

  1 เป็นชดุวชิายกเวน้ส าหรับผูส้มคัรทีม่ใีบประกอบโรคศลิปะฯ ประเภทการนวดไทย 

  2 เป็นชดุวชิายกเวน้ส าหรับผูส้มคัรทีม่ใีบประกอบโรคศลิปะฯ ประเภทเภสชักรรมไทย 

  3  เป็นชดุวชิายกเวน้ส าหรับผูส้มคัรทีม่ใีบประกอบโรคศลิปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย 
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(2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

 10151 ไทยศกึษา 

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 13 ชุดวชิา (78 หนว่ยกติ) 

 พืน้ฐานวชิาชพี 6 ชุดวชิา 

   55203 จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย*  

   55204 เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย*  

   55309 ปรัชญาและกฎหมายเกีย่วกบัการแพทยแ์ผนไทย  

   55322 ร่างกายมนุษย*์  

   55335 สงัคมวทิยา มานุษยวทิยาการแพทยแ์ละระบาดวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย  

   55401 การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย* 

   วชิาชพี 7 ชุดวชิา 

   55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย* 

    55326 ประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย** 

    55329 นวดแผนไทย 2* 

    55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย* 

    55332 เวชกรรมแผนไทย 2* 

    55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย* 

    55334 เภสชักรรมแผนไทย 2* 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิัตร หรือในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

3. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรทีางดา้นการแพทยแ์ผนไทย หรอืการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  1  6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ   10  60 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี  1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่  12  72 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   10151 ไทยศกึษา 

 

 

 

หมายเหต ุ  * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

 ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 



หลักสูตรการศึกษา62
หล

ักส
ูตร
กา
รแ
พท

ย์แ
ผน

ไท
ยบ

ัณฑ
ิต

63 
 
  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

   พืน้ฐานวชิาชพี 6 ชุดวชิา 

   55203 จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย* 

    55204 เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย* 

    55309 ปรัชญาและกฎหมายเกีย่วกบัการแพทยแ์ผนไทย 

   55322 ร่างกายมนุษย*์ 

    55335 สงัคมวทิยา มานุษยวทิยาการแพทยแ์ละระบาดวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย  

    55401 การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย* 

   วชิาชพี 4 ชุดวชิา 

   55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย* 

    55326 ประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย** 

    55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย* 

    55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย* 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิัตร หรือในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

4. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรทีางดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพหรอืสงูกวา่ 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  1  6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ  15  90 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี  1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่  17     102 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   10151 ไทยศกึษา 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 15 ชุดวชิา (90 หนว่ยกติ) 

   พืน้ฐานวชิาชพี 4 ชุดวชิา 

   55204 เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย* 

   55309 ปรัชญาและกฎหมายเกีย่วกบัการแพทยแ์ผนไทย 

   55322 ร่างกายมนุษย*์ 

   55401 การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย* 

 

 

 

หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 

  ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 
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   วชิาชพี 11 ชุดวชิา 

   55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย* 

   55325 นวดแผนไทย 1*1 

   55326 ประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย** 

   55328 เภสชักรรมแผนไทย 1*2 

   55329 นวดแผนไทย 2* 

   55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย* 

    55331 เวชกรรมแผนไทย 1*3 

   55332 เวชกรรมแผนไทย 2* 

   55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย* 

   55334 เภสชักรรมแผนไทย 2* 

   55402 ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย* 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิัตร หรือในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 
5. ส าเร็จการศกึษาปริญญาตรีสาขาอื่นหรือสูงกว่าที่ม ิใช่ปรญิญาตรีทางด้านการแพทยแ์ผนไทย 

การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หรอืทางดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

 (1) โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ 

  ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป  1  6 

  ข. หมวดวชิาเฉพาะ  17     102 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี  1  6 

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่  19     114 

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร 

  ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   10151 ไทยศกึษา 

 

 

 

 

 

 

    

หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 

  ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 

  1 เป็นชดุวชิายกเวน้ส าหรับผูส้มคัรทีม่ใีบประกอบโรคศลิปะฯ ประเภทการนวดไทย 

  2 เป็นชดุวชิายกเวน้ส าหรับผูส้มคัรทีม่ใีบประกอบโรคศลิปะฯ ประเภทเภสชักรรมไทย 

  3 เป็นชดุวชิายกเวน้ส าหรับผูส้มคัรทีม่ใีบประกอบโรคศลิปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย 
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  ข. หมวดวชิาเฉพาะ 17 ชุดวชิา (102 หนว่ยกติ) 

   พืน้ฐานวชิาชพี 6 ชุดวชิา 

   55203 จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย* 

   55204 เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย* 

    55309 ปรัชญาและกฎหมายเกีย่วกบัการแพทยแ์ผนไทย 

    55322 ร่างกายมนุษย*์ 

   55335 สงัคมวทิยา มานุษยวทิยาการแพทยแ์ละระบาดวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

    55401 การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย* 

   วชิาชพี 11 ชุดวชิา 

   55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย* 

    55325 นวดแผนไทย 1*1 

    55326 ประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย** 

    55328 เภสชักรรมแผนไทย 1*2 

    55329 นวดแผนไทย 2* 

    55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย* 

    55331 เวชกรรมแผนไทย 1*3 

    55332 เวชกรรมแผนไทย 2* 

    55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย* 

    55334 เภสชักรรมแผนไทย 2* 

    55402 ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย* 

  ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

   ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาหรอืรายวชิาต่างๆ ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสมัฤทธบิัตร หรือในหลักสตูร

ระดบัประกาศนยีบตัร ปรญิญาตร ีหรอืเทยีบเทา่ (ภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ   * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ 

  ** นักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไมเ่กนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลกัสตูร 

  1 เป็นชดุวชิายกเวน้ส าหรับผูส้มคัรทีม่ใีบประกอบโรคศลิปะฯ ประเภทการนวดไทย 

  2 เป็นชดุวชิายกเวน้ส าหรับผูส้มคัรทีม่ใีบประกอบโรคศลิปะฯ ประเภทเภสชักรรมไทย 

  3 เป็นชดุวชิายกเวน้ส าหรับผูส้มคัรทีม่ใีบประกอบโรคศลิปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย 
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แนวทางการจดัโปรแกรมการศกึษา 

1. ส าเร็จการศกึษาไมต่ า่กวา่ ม.6 สายวทิยาศาสตร-์คณติศาสตร ์หรอืเทยีบเทา่ 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้1 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย2 

1 ตน้ 55203 จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและ  1 ตน้   

   พยาธสิรรีวทิยาส าหรับ     

   การแพทยแ์ผนไทย*     

  55309 ปรัชญาและกฎหมายเกีย่วกบั      

   การแพทยแ์ผนไทย     

  55322 ร่างกายมนุษย*์     

 ปลาย 10103 ทักษะชวีติ  ปลาย   

  55101 ชวีวทิยา เคมแีละชวีเคม ี     

   ส าหรับการแพทยแ์ผนไทย     

  55204 เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและ      

   พษิวทิยาส าหรับการแพทย ์     

   แผนไทย*     

2 ตน้ 55325 นวดแผนไทย 1*3 2 ตน้   

  55328 เภสชักรรมแผนไทย 1*4     

  55331 เวชกรรมแผนไทย 1*5     

 ปลาย 55329 นวดแผนไทย 2*  ปลาย   

  55334 เภสชักรรมแผนไทย 2*     

  - - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     

3 ตน้ 10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 3 ตน้   

  55335 สงัคมวทิยา มานุษยวทิยา      

   การแพทยแ์ละระบาดวทิยา     

   ส าหรับการแพทยแ์ผนไทย     

  55401 การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย*     

 

 

 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

   1 ส าหรับผูส้มคัรเป็นนักศกึษาใหมต่ัง้แตภ่าคตน้/2565 เป็นตน้ไป 

   2 ส าหรับผูส้มคัรเป็นนักศกึษาใหมใ่นภาคปลาย/2564 สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.stou.ac.th/  

    Courses/bachelor_64/trend/05_thai.pdf 

  3 เป็นชดุวชิายกเวน้ส าหรับผูส้มคัรทีม่ใีบประกอบโรคศลิปะฯ ประเภทการนวดไทย 

  4 เป็นชดุวชิายกเวน้ส าหรับผูส้มคัรทีม่ใีบประกอบโรคศลิปะฯ ประเภทเภสชักรรมไทย 

  5 เป็นชดุวชิายกเวน้ส าหรับผูส้มคัรทีม่ใีบประกอบโรคศลิปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้1 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย2 

3 ปลาย 10131 สงัคมมนุษย ์ 3 ปลาย   

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ     

   สิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ     

  55332 เวชกรรมแผนไทย 2*     

4 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 4 ตน้   

  55333 การฝึกปฏบิัตเิวชกรรมแผนไทย*     

  55402 ผดงุครรภแ์ผนไทยและ      

   การฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย*     

 ปลาย 55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตร ์  ปลาย   

   และเภสชักรรมแผนไทย*     

  55326 ประสบการณ์วชิาชพี      

   การแพทยแ์ผนไทย     

  55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย*     

 

2. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอือนุปรญิญาทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย หรอืการแพทยแ์ผนไทยประยกุต์ 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้1 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย2 

1 ตน้ 55203 จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและ  1 ตน้   

   พยาธสิรรีวทิยาส าหรับ     

   การแพทยแ์ผนไทย*     

  55309 ปรัชญาและกฎหมายเกีย่วกบั      

   การแพทยแ์ผนไทย     

  55322 ร่างกายมนุษย*์     

 ปลาย 55204 เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและ   ปลาย   

   พษิวทิยาส าหรับการแพทย ์     

   แผนไทย*     

  55329 นวดแผนไทย 2*     

  55332 เวชกรรมแผนไทย 2*     

 

 

 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

   1 ส าหรับผูส้มคัรเป็นนักศกึษาใหมต่ัง้แตภ่าคตน้/2565 เป็นตน้ไป 

   2 ส าหรับผูส้มคัรเป็นนักศกึษาใหมใ่นภาคปลาย/2564 สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.stou.ac.th/  

    Courses/bachelor_64/trend/05_thai.pdf 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้1 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย2 

2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 2 ตน้   

  55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย*     

  55401 การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย*     

 ปลาย 55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตร ์  ปลาย   

   และเภสชักรรมแผนไทย*     

  55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย*     

  55334 เภสชักรรมแผนไทย 2*     

3 ตน้ 55326 ประสบการณ์วชิาชพี  3 ตน้   

   การแพทยแ์ผนไทย     

  - - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     

 ปลาย 55335 สงัคมวทิยา มานุษยวทิยา   ปลาย   

   การแพทยแ์ละระบาดวทิยา     

   ส าหรับการแพทยแ์ผนไทย     

 

3. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรทีางดา้นการแพทยแ์ผนไทย หรอืการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้1 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย2 

1 ตน้ 55203 จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและ  1 ตน้   

   พยาธสิรรีวทิยาส าหรับ     

   การแพทยแ์ผนไทย*     

  55309 ปรัชญาและกฎหมายเกีย่วกบั      

   การแพทยแ์ผนไทย     

  55322 ร่างกายมนุษย*์     

 ปลาย 55204 เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและ   ปลาย   

   พษิวทิยาส าหรับการแพทย ์     

   แผนไทย*     

  55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตร ์     

   และเภสชักรรมแผนไทย*     

  55335 สงัคมวทิยา มานุษยวทิยา      

   การแพทยแ์ละระบาดวทิยา     

   ส าหรับการแพทยแ์ผนไทย     

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

   1 ส าหรับผูส้มคัรเป็นนักศกึษาใหมต่ัง้แตภ่าคตน้/2565 เป็นตน้ไป 

   2 ส าหรับผูส้มคัรเป็นนักศกึษาใหมใ่นภาคปลาย/2564 สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.stou.ac.th/  

    Courses/bachelor_64/trend/05_thai.pdf 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้1 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย2 

2 ตน้ 55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย* 2 ตน้   

  55401 การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย*     

  - - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     

 ปลาย 10151 ไทยศกึษา  ปลาย   

  55326 ประสบการณ์วชิาชพี      

   การแพทยแ์ผนไทย     

  55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย*     

 

4. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรทีางดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพหรอืสงูกวา่ 
 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้1 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย2 

1 ตน้ 55309 ปรัชญาและกฎหมายเกีย่วกบั  1 ตน้   

   การแพทยแ์ผนไทย     

  55322 ร่างกายมนุษย*์     

  55328 เภสชักรรมแผนไทย 1*3     

 ปลาย 55204 เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและ   ปลาย   

   พษิวทิยาส าหรับการแพทย ์     

   แผนไทย*     

  55334 เภสชักรรมแผนไทย 2*     

  55402 ผดงุครรภแ์ผนไทยและ      

   การฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย*     

2 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 2 ตน้   

  55325 นวดแผนไทย 1*4     

  55331 เวชกรรมแผนไทย 1*5     

 ปลาย 55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตร ์  ปลาย   

   และเภสชักรรมแผนไทย*     

  55329 นวดแผนไทย 2*     

  55332 เวชกรรมแผนไทย 2*     

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

   1 ส าหรับผูส้มคัรเป็นนักศกึษาใหมต่ัง้แตภ่าคตน้/2565 เป็นตน้ไป 

   2 ส าหรับผูส้มคัรเป็นนักศกึษาใหมใ่นภาคปลาย/2564 สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.stou.ac.th/  

    Courses/bachelor_64/trend/05_thai.pdf 

  3 เป็นชดุวชิายกเวน้ส าหรับผูส้มคัรทีม่ใีบประกอบโรคศลิปะฯ ประเภทเภสชักรรมไทย 

  4 เป็นชดุวชิายกเวน้ส าหรับผูส้มคัรทีม่ใีบประกอบโรคศลิปะฯ ประเภทการนวดไทย 

  5 เป็นชดุวชิายกเวน้ส าหรับผูส้มคัรทีม่ใีบประกอบโรคศลิปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้1 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย2 

3 ตน้ 55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย* 3 ตน้   

  55401 การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย*     

  - - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี1 ชดุวชิา     

 ปลาย 55326 ประสบการณ์วชิาชพี   ปลาย   

   การแพทยแ์ผนไทย     

  55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย*     

 

5. ส าเร็จการศกึษาปริญญาตรีสาขาอื่นหรือสูงกว่าที่ม ิใช่ปรญิญาตรีทางด้านการแพทยแ์ผนไทย 

การแพทยแ์ผนไทยประยกุต ์หรอืทางดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้1 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย2 

1 ตน้ 55203 จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและ  1 ตน้   

   พยาธสิรรีวทิยาส าหรับ     

   การแพทยแ์ผนไทย*     

  55309 ปรัชญาและกฎหมายเกีย่วกบั      

   การแพทยแ์ผนไทย     

  55322 ร่างกายมนุษย*์     

 ปลาย 55204 เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและ   ปลาย   

   พษิวทิยาส าหรับการแพทย ์     

   แผนไทย*     

  55335 สงัคมวทิยา มานุษยวทิยา      

   การแพทยแ์ละระบาดวทิยา     

   ส าหรับการแพทยแ์ผนไทย     

2 ตน้ 55325 นวดแผนไทย 1*3 2 ตน้   

  55328 เภสชักรรมแผนไทย 1*4     

  55331 เวชกรรมแผนไทย 1*5     

 

 

 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

   1 ส าหรับผูส้มคัรเป็นนักศกึษาใหมต่ัง้แตภ่าคตน้/2565 เป็นตน้ไป 

   2 ส าหรับผูส้มคัรเป็นนักศกึษาใหมใ่นภาคปลาย/2564 สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.stou.ac.th/  

    Courses/bachelor_64/trend/05_thai.pdf 

  3 เป็นชดุวชิายกเวน้ส าหรับผูส้มคัรทีม่ใีบประกอบโรคศลิปะฯ ประเภทการนวดไทย 

  4 เป็นชดุวชิายกเวน้ส าหรับผูส้มคัรทีม่ใีบประกอบโรคศลิปะฯ ประเภทเภสชักรรมไทย 

  5 เป็นชดุวชิายกเวน้ส าหรับผูส้มคัรทีม่ใีบประกอบโรคศลิปะฯ ประเภทเวชกรรมไทย 
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ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคตน้1 

ปี

ที ่
ภาค 

ส าหรบันกัศกึษา 

ทีส่มคัรเรยีนในภาคปลาย2 

2 ปลาย 55329 นวดแผนไทย 2* 2 ปลาย   

  55332 เวชกรรมแผนไทย 2*     

  - - - - -   ชดุวชิาเลอืกเสร ี 1  ชดุวชิา     

3 ตน้ 55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย* 3 ตน้   

  55401 การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย*     

  55402 ผดงุครรภแ์ผนไทยและ      

   การฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย*     

 ปลาย 55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตร ์  ปลาย   

   และเภสชักรรมแผนไทย*     

  55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย*     

  55334 เภสชักรรมแผนไทย 2*     

4 ตน้ 10151 ไทยศกึษา 4 ตน้   

  55326 ประสบการณ์วชิาชพี      

   การแพทยแ์ผนไทย     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ

   1 ส าหรับผูส้มคัรเป็นนักศกึษาใหมต่ัง้แตภ่าคตน้/2565 เป็นตน้ไป 

   2 ส าหรับผูส้มคัรเป็นนักศกึษาใหมใ่นภาคปลาย/2564 สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่https://www.stou.ac.th/  

    Courses/bachelor_64/trend/05_thai.pdf 

   



สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 71
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    แนวทางการเปิดสอนชุดวชิาในแตล่ะภาคการศกึษา 
 

รหสัชุดวชิา รายชือ่ชุดวชิา 
ภาค 

ตน้ 

ภาค 

ปลาย 

ภาค 

พเิศษ 

10103 ทักษะชวีติ    

10111 ภาษาอังกฤษเพือ่การสือ่สาร    

10121 อารยธรรมมนุษย ์    

10131 สังคมมนุษย ์    

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ    

10151 ไทยศกึษา    

10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร     

50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน    

50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ    

50103 สถติแิละการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ    

52203 อนามัยสิง่แวดลอ้ม     

52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสขุ    

52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสุข    

52305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย    

52312 อนามัยครอบครัวกับงานสาธารณสขุ    

52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ      

52314 การป้องกันและควบคมุโรคทางสาธารณสขุ    

52315 การตรวจประเมนิ การบ าบัดโรคเบือ้งตน้ การดูแลฟ้ืนฟสูภาพ 

และการสง่ตอ่ 

   

52316 การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน    

52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ    

52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน    

52406 การบรหิารงานสาธารณสขุและระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ    

52408 การสัมมนาเพือ่พัฒนาทักษะดา้นสาธารณสขุ    

53202 การสาธารณสขุชมุชน    

54119 สถติแิละการวจัิยส าหรับงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย    

54122 กฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการสาธารณสขุ    

54123 วทิยาศาสตรช์วีภาพส าหรับงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย    
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รหสัชุดวชิา รายชือ่ชุดวชิา 

ภาค 

ตน้ 

ภาค 

ปลาย 

ภาค 

พเิศษ 

54124 ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาด      

54125 การตรวจวัดและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม*     

54126 การสง่เสรมิสขุภาพ การตรวจประเมนิ และการบ าบัดโรคเบือ้งตน้    

54127 พืน้ฐานอาชวีอนามัยและอนามัยสิง่แวดลอ้ม    

54128 เทคโนโลยกีารควบคมุทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม     

54129 พืน้ฐานวศิวกรรมในงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย     

54130 เทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย     

54131 กฏหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและ 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

   

54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภัย*    

54133 พษิวทิยาและเวชศาสตรป้์องกัน            

54134 การยศาสตรแ์ละจติวทิยาอตุสาหกรรม     

54135 ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและ 

สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

   

55101 ชวีวทิยา เคมแีละชวีเคมสี าหรับการแพทยแ์ผนไทย    

55203 จุลชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยา  

ส าหรับการแพทยแ์ผนไทย* 

   

55204 เคมเีภสัชวัตถุ เภสัชวทิยาและพษิวทิยา  

ส าหรับการแพทยแ์ผนไทย* 

   

55309 ปรัชญาและกฎหมายเกีย่วกับการแพทยแ์ผนไทย    

55322 รา่งกายมนุษย*์    

55324 การฝึกปฏบัิตเิภสัชพฤกษศาสตรแ์ละเภสัชกรรมแผนไทย*    

55325 นวดแผนไทย 1*    

55326 ประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย     

55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1*    

55329 นวดแผนไทย 2*    

55330 การฝึกปฏบัิตนิวดแผนไทย*    

55331 เวชกรรมแผนไทย 1*    

55332 เวชกรรมแผนไทย 2*    

55333 การฝึกปฏบัิตเิวชกรรมแผนไทย*     

55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2*           

55335 สังคมวทิยา มานุษยวทิยาการแพทยแ์ละ  

ระบาดวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

   

55401 การวจัิยทางการแพทยแ์ผนไทย*    

55402 ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบัิตผิดงุครรภแ์ผนไทย*    

 
หมายเหต ุ ขอ้มลูการเปิดสอนชดุวชิาอาจมกีารเปลีย่นแปลง ทัง้นี ้ขอใหนั้กศกึษาตดิตามขา่วจากเอกสารประชาสมัพันธ/์เว็บไซตข์อง

มหาวทิยาลยั 

  * เป็นชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิ
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รายละเอียดของชุดวิชา
74 

 
      รายละเอยีดของชุดวชิา 

 

10103 ทกัษะชวีติ    (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สารการแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ  

 2. เพือ่ใหม้ทีักษะในการคดิวเิคราะหแ์ละการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนินชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใช ้

เหตผุล การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาต่อรอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด 

ความเขา้ใจตนเอง คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้งศพัทแ์ละส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3.  เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถู้กตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10121 อารยธรรมมนุษย ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Human Civilization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตก ในดา้นการเมือง เศรษฐกจิ 

และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจอารยธรรมของมนุษยใ์นอดตีอนัเป็นพืน้ฐานของอารยธรรมในปัจจุบนั 

 3. เพือ่ใหต้ระหนักและชืน่ชมคณุคา่ของอารยธรรมทีม่นุษยไ์ดส้รา้งสรรคข์ึน้ 

 ค าอธบิายชุดวชิา  

 ความรูเ้กี่ยวกับอารยธรรมตะวันออกและอารยธรรมตะวันตกที่มนุษย์ไดส้รา้งสรรค์ขึน้ ในดา้นการเมือง 

เศรษฐกจิ สงัคม ภมูปัิญญา ศลิปะ และวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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10131 สงัคมมนุษย ์   (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตัวเป็นชมุชนและสังคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐาน

ของมนุษย ์องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม 

ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี

10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ  (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิกฎเกณฑแ์ละพัฒนาการทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่ีอทิธพิล

ตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพื่อใหเ้ขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตร์ และ     

  เทคโนโลยทีีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิด ทฤษฎี ความคิดเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่ายกายมนุษย ์มนุษยก์บัสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา  (6 หนว่ยกติ)  

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวัฒนธรรม 

2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยุกตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

ความรูเ้กี่ยวกับความเป็นไทยในดา้นประวัตศิาสตร์ การตัง้ถิ่นฐาน การเมือง เศรษฐกจิ วัฒนธรรม 

ศาสนาและพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 
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10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร  (6 หนว่ยกติ)  

 Thai for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาไทยเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่พัฒนาทักษะภาษาในการสือ่สารใหม้ปีระสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์

3. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาในการด าเนนิชวีติและแสวงหาความรู ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของภาษา ความคิด และการสื่อสาร ศิลปะการใชถ้อ้ยค า ประโยค ส านวน โวหาร  

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขยีนเพื่อสือ่สารใหม้ีประสทิธภิาพและสรา้งสรรค ์การใช ้

ภาษาในการด าเนนิชวีติ การแสวงหาความรู ้และการถา่ยทอดความรู ้

50101 วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน  (6 หนว่ยกติ)  

 Basic Science 

 วตัถปุระสงค ์

1. อธบิายการเปลีย่นแปลงเชงิปรมิาณโดยใชค้วามรูพ้ืน้ฐานทางคณติศาสตร ์

 2. ท านายสาเหตแุละทศิทางการเปลีย่นแปลงของปรากฏการณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกับสสารและพลังงานโดย

ใชค้วามรูท้างฟิสกิส ์

 3. อธบิายความหมายอะตอม โมเลกลุและปฏกิริยิาทางเคม ี

 4. อธบิายกระบวนการทางชวีเคมขีองสิง่มชีวีติในระดับโมเลกลุ 

 5. สามารถประยุกตค์วามรูด้า้นเทคโนโลยทีางชวีภาพ พันธวุศิวกรรม และนาโนเทคโนโลยใีนการด ารงชวีติ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้างคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ เพื่ออธบิายปรากฏการณ์ที่เกดิขึน้ในธรรมชาต ิโดยการน า

คณิตศาสตร์ไปอธิบายการเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณและแกปั้ญหาทางวทิยาศาสตร์ หลักการทางฟิสกิส ์

เพือ่อธบิายรูปแบบของพลังงานและการเปลีย่นแปลงทางกายภาพ หลักการทางเคมทีีเ่ป็นพืน้ฐานระดับอะตอม 

และโมเลกุลที่มีอทิธพิลต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมทัง้ชวีเคมีซึง่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ในระดับ

โมเลกุลของสิง่มชีวีติ และกระบวนการด ารงชวีติ เทคโนโลยทีางชวีภาพ พันธุวศิวกรรม และนาโนเทคโนโลย ี

ในการด ารงชวีติ  

50102 วทิยาศาสตรช์วีภาพ  (6 หนว่ยกติ)  

 Life Sciences  

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับสว่นประกอบ และการท างานของระบบต่างๆ ของร่างกาย จุลนิทรีย์

  และปรสติทีม่ผีลตอ่สขุภาพของมนุษย ์

 2. วเิคราะหก์ารท างานของระบบตา่งๆ ในร่างกายในภาวะปกต ิ

 3. สามารถน าความรูไ้ปใชใ้นการแกปั้ญหาสขุภาพในสถานการณ์ตามทีก่ าหนดได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 พืน้ฐานทางโครงสรา้งของร่างกายทีป่ระกอบดว้ยกายวภิาคศาสตรร์ะดับมหภาค และจุลภาค สรีรวทิยาของ

ระบบต่างๆ ในร่างกาย การประสานงานและการตอบสนองของระบบต่างๆ ในภาวะปกติ รวมถึงคุณสมบัติและ

ความส าคญัของจลุนิทรยีแ์ละปรสติทีม่ผีลตอ่สขุภาพของมนุษย ์
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50103 สถติแิละการวจิยัส าหรบัวทิยาศาสตรส์ุขภาพ  (6 หนว่ยกติ)  

 Statistics and Research in Health Sciences 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายความหมาย แนวคดิ หลกัการและการด าเนนิงานทางสถติไิด ้

 2. สามารถน าความรูท้างสถติไิปใชใ้นการน าเสนอขอ้มูล การประมาณค่าและการทดสอบสมมตฐิาน 

การตดัสนิใจ และการวจัิยทางวทิยาศาสตรส์ขุภาพได ้

 3. อธบิายผลงานวจิัยทางดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพของประเทศไทยและตา่งประเทศ และท าการวจิัย

ขัน้พืน้ฐานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 คณิตศาสตรพ์ืน้ฐานและความรูท้ั่วไปทางสถติ ิการแจกแจงความถี ่การวดัแนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลาง และ

การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น และการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและ 

การทดสอบสมมตฐิาน สหสัมพันธ์และสมการถดถอย สถติแิบบไม่ใชพ้ารามเิตอร์ สถติชิพีและตัวชีว้ัดทาง

ประชากร หลกัการวจิัยเบือ้งตน้และกระบวนการวจิัย การประยกุตส์ถติแิละการวจิัยในดา้นวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

52203 อนามยัสิง่แวดลอ้ม  (6 หนว่ยกติ)  

 Environmental Health  

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายหลกัการและวธิกีารในการจัดหาน ้าสะอาด และการจัดการและควบคมุมลพษิทางน ้าได ้

 2. อธิบายหลักการและวธิีการในการจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศและลักษณะของการ

เปลีย่นแปลงภมูอิากาศได ้

 3. อธบิายหลกัการและวธิกีารในการจัดการมลพษิทางเสยีง ความสัน่สะเทอืน และรังสไีด ้

 4. อธบิายหลักการและวธิีการในการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏกิูล ขยะอันตรายและขยะตดิเชือ้ และ

สารเคมอีนัตรายได ้

 5. อธบิายหลักการและวธิกีารในการจัดการสขุาภบิาลอาหาร เหตรุ าคาญและกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อ

  สขุภาพ การอนามัยสิง่แวดลอ้มในภาวะฉุกเฉนิได ้

 6. อธิบายแนวคดิเกี่ยวกับอนามัยสิง่แวดลอ้ม การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และการด าเนินงาน

อนามัยสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกี่ยวกับอนามัยสิง่แวดลอ้ม การจัดหาน ้าสะอาดและการจัดการและควบคุมมลพิษทางน ้ า  

การจัดการและควบคุมมลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การจัดการมลพิษทางเสียง  

ความสั่นสะเทือน และรังส ีการจัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล ขยะอันตรายและขยะตดิเชือ้ และสารเคมี

อันตราย การจัดการสขุาภบิาลอาหาร เหตุร าคาญและกจิการทีเ่ป็นอันตรายต่อสขุภาพ การอนามัยสิง่แวดลอ้ม

ในภาวะฉุกเฉนิ การประเมนิผลกระทบตอ่สขุภาพ และการด าเนนิงานอนามัยสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 
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52204 กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสุข  (6 หนว่ยกติ)  

 Law and Ethics of Public Health Professional 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายเกีย่วกับมาตรฐานการประกอบวชิาชพี จรรยาบรรณวชิาชพี ความรับผดิชอบตอ่วชิาชพีและ

สงัคมได ้

 2. อธิบายเกี่ยวกับกฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชก าหนดและกฎกระทรวงที่เกี่ยวขอ้งกับการ

ด าเนนิงานสาธารณสขุได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัมาตรฐานการประกอบวชิาชพี จรรยาบรรณวชิาชพี ความรับผดิชอบตอ่วชิาชพีและสงัคม 

กฎหมาย พระราชบัญญัต ิพระราชก าหนด กฎกระทรวงทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิงานสาธารณสขุ และกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วขอ้งในการประกอบวชิาชพี ทัง้กฎหมายเกีย่วกับสถานบรกิารสุขภาพ การคุม้ครองดา้นสขุภาพอนามัย 

การควบคุมและป้องกันโรค กฎหมายดา้นอนามัยสิง่แวดลอ้ม ดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย กฎหมาย 

ดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภคสขุภาพ และกฎหมายวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน    

52302 วทิยาการระบาดในงานสาธารณสุข  (6 หนว่ยกติ)  

 Epidemiology in Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายแนวคดิและหลักการวทิยาการระบาด ธรรมชาตขิองการเกดิโรค ลักษณะและการกระจาย

  ของโรคตามลกัษณะของบคุคล สถานทีแ่ละเวลาได ้

 2. วเิคราะหข์อ้มูลทางวทิยาการระบาดได ้

 3. วนิจิฉัยปัญหาสาธารณสขุในชมุชนได ้

 4. อธบิายวธิกีารศกึษาหาสาเหตุและปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่การเกดิโรคตามรูปแบบการศกึษาทีส่ าคัญ

  ทางวทิยาการระบาดได ้

 5. อธบิายวธิกีารคัดกรองโรคและปัจจัยเสีย่งสขุภาพ การสอบสวนการระบาดของโรคและการเฝ้าระวัง

โรคได ้

 6. ประยุกตใ์ชค้วามรูแ้ละขอ้มูลทางวทิยาการระบาดในการป้องกันและควบคุมโรคตดิเชือ้ โรคไรเ้ชือ้ 

โรคอุบัตใิหม่ โรคจากการประกอบอาชพีและภัยสขุภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติของประชาชนใน

ครอบครัว ชมุชน และหน่วยงานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและหลักการวทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ ธรรมชาตขิองการเกดิโรคทัง้ในแง่สงัคมและ

นิเวศวทิยา ลักษณะและการกระจายของโรคตามลักษณะของบุคคล สถานที่และเวลา วเิคราะห์ขอ้มูลทาง

วทิยาการระบาด วธิวีนิจิฉัยปัญหาสาธารณสขุในชุมชนลักษณะตา่งๆ การศกึษาหาสาเหตขุองโรคและปัจจัยทีม่ี

อทิธพิลต่อการเกดิโรคตามรูปแบบการศกึษาที่ส าคัญทางวทิยาการระบาด การคัดกรองโรคและปัจจัยเสีย่ง

สขุภาพ การสอบสวนและการเฝ้าระวังโรค ประยุกตอ์งคค์วามรูท้างวทิยาการระบาดในการป้องกันและควบคุม

โรคตดิเชือ้ โรคไรเ้ชือ้ โรคอุบัตใิหม่ โรคจากการประกอบอาชพีและภัยสุขภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชวีติ

มนุษยอ์ยา่งยั่งยนื 
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52305 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั  (6 หนว่ยกติ)  

 Occupational Health and Safety 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธิบายความหมาย ความส าคัญ แนวคดิของงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กฎหมายที ่    

  เกีย่วขอ้งและมาตรฐานระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 2. อธบิายวธิกีารตระหนัก การประเมนิและการควบคมุสิง่แวดลอ้มในการท างานได ้

 3. อธบิายพษิวทิยาและการยศาสตรใ์นงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 4. อธิบายสาเหตุ ความสูญเสยีจากการเกดิอุบัตเิหตุ การป้องกันอุบัตเิหตุ อัคคีภัย เหตุฉุกเฉิน และ    

  อนัตรายในงานกอ่สรา้ง เครือ่งจักร และไฟฟ้าได ้

 5. อธบิายสาเหตกุารเกดิโรคจากการประกอบอาชพี หลกัการการวนิจิฉัย การดแูลสขุภาพของผูป้ระกอบ

  อาชพี การเฝ้าระวงัสขุภาพและสิง่แวดลอ้มได ้

 6. อธบิายการชีบ้ง่ปัจจัยเสีย่ง การประเมนิและควบคมุความเสีย่งดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 7. อธบิายความหมาย แนวคดิในการจัดบริการอาชวีอนามัยในสถานประกอบกจิการและในชุมชน    

  รวมทัง้อนัตราย การป้องกนัและควบคมุอนัตรายในงานภาคเกษตรและแรงงานนอกระบบได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมาย ความส าคัญ องคป์ระกอบและแนวคดิของงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย กฎหมาย 

ทีเ่กีย่วขอ้งดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย มาตรฐานระบบการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

การตระหนัก การประเมนิและการควบคมุสิง่คกุคามสขุภาพในการท างาน พษิวทิยาและการยศาสตร ์สาเหตขุอง

การเกิดอุบัติเหตุ ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ โรคจากการประกอบอาชีพ การวนิิจฉัยและการดูแลสุขภาพ 

ของผูป้ระกอบอาชพี การป้องกันอุบัตเิหตุ อัคคภีัย เหตฉุุกเฉิน การป้องกันอันตรายในงานก่อสรา้ง เครือ่งจักร 

และไฟฟ้า การเฝ้าระวังสุขภาพและสิง่แวดลอ้ม การชีบ้่งปัจจัยเสีย่ง การประเมนิและการควบคุมความเสีย่ง 

ดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย การจัดบรกิารอาชวีอนามัยในสถานประกอบกจิการและชมุชน การป้องกัน

อนัตรายในงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัยภาคเกษตรและแรงงานนอกระบบ 

52312 อนามยัครอบครวักบังานสาธารณสขุ  (6 หนว่ยกติ) 

 Family Health in Public Health Work 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนและปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อ

สขุภาพอนามัยของเด็ก วยัรุ่น วยัผูใ้หญ ่และวยัสงูอายไุด ้

 2. อธบิายและประยุกตท์ฤษฎหีลักการดูแลสขุภาพแบบองคร์วมของบุคคลและครอบครัวในวัยต่างๆ 

ในการใหบ้รกิารทัง้ในหน่วยงานและชมุชนได ้

 3. อธบิายแนวทางในการใหค้ าแนะน าและค าปรึกษาดา้นสุขภาพ การวางแผนและการใหบ้ริการ

อนามัยครอบครัวในวัยต่างๆ การใหบ้รกิารสขุภาพทัง้ทีบ่า้น สถานศกึษา สถานประกอบการและ

ชมุชนได ้

 4. ประยกุตห์ลกัการจัดใหบ้รกิารอนามัยครอบครัวเพือ่สขุภาพทีด่ขีองบคุคล ครอบครัว และชมุชนได ้

 5. อธบิายระบบการสง่ตอ่ผูป่้วยเพือ่การรักษาได ้
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 6. อธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพและอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงทางดา้นสังคม 

เศรษฐกจิ การเมอืง เทคโนโลย ีนโยบายและกฎหมายดา้นสขุภาพ และความตอ้งการทางสขุภาพ

ของประชาชนทีส่ง่ผลตอ่การพัฒนาสขุภาพได ้

 7. วเิคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวโนม้การพัฒนาสุขภาพและการใหบ้รกิารอนามัยครอบครัวของ

ชมุชนและประเทศได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพืน้ฐานความสมัพันธร์ะหวา่งสขุภาพของบคุคล ครอบครัวและชมุชน และปัจจัยทีม่อีทิธพิลต่อ

สขุภาพอนามัยของเด็ก วัยรุ่น วัยผูใ้หญ่ และวัยสงูอายุ การประยุกตท์ฤษฎแีละหลักการดูแลสขุภาพแบบองคร์วม

ของบุคคลและครอบครัวในวัยต่างๆ ในการใหบ้ริการทัง้ในหน่วยงานและชุมชน ทัง้ทางดา้นสง่เสรมิสขุภาพ  

การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสภาพ ทักษะการใหค้ าแนะน าและปรึกษาดา้นสุขภาพ  

การวางแผนการจัดบริการ การวางแผนครอบครัว การใหบ้รกิารอนามัยครอบครัวในวัยต่างๆ การใหบ้รกิาร

สขุภาพทีบ่า้น ในสถานศกึษา สถานประกอบการและชมุชน และแนวโนม้การพัฒนาสขุภาพและการใหบ้รกิาร

อนามัยครอบครัวของชมุชนและประเทศ 

52313 สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ  (6 หนว่ยกติ) 

 Health Education and Health Promotion 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายแนวคดิและทฤษฎพีืน้ฐานทางพฤตกิรรมสขุภาพ สขุศกึษา และการสง่เสรมิสขุภาพได ้

 2. อธบิายหลกัการและแนวทางการวางแผนการด าเนนิงาน กระบวนการด าเนนิงาน การประเมนิผลงาน

ด าเนนิงานสขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพได ้

 3. อธิบายหลักการและแนวทางการด าเนินงานเกี่ยวกับสุขศกึษาและการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน 

กลุม่ตา่งๆ 

 4. อธบิายแนวทางการสรา้งการมีส่วนร่วมและการสรา้งความเป็นหุน้ส่วนกับภาคส่วนต่างๆ ในงาน 

สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ เพือ่แกไ้ขปัญหาสขุภาพ 

 5. อธบิายแนวคดิและวธิกีารพัฒนาคณุภาพงานสขุศกึษาและการเฝ้าระวงัพฤตกิรรมสขุภาพได ้

 6. อธบิายกระบวนการสือ่สาร การสรา้งความรอบรูด้า้นสขุภาพและชีน้ าความจ าเป็นทางสขุภาพใหแ้ก่

สมาชกิชมุชนและบคุลากรวชิาชพีอืน่ได ้

 7. อธบิายกระบวนการวจัิยเพือ่การพัฒนางานสขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิและทฤษฎีพื้นฐานทางพฤตกิรรมสุขภาพ สุขศกึษา และการส่งเสริมสุขภาพ หลักการและ 

แนวทางการวางแผน การด าเนินงาน กระบวนการด าเนินงาน การประเมินผลงานด าเนินงานสุขศกึษาและ 

การสง่เสรมิสขุภาพ หลักการและแนวทางการด าเนนิงานเกีย่วกบัสขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพแกป่ระชาชน

กลุม่ต่างๆ ในชมุชน โรงเรยีน สถานประกอบการ และสถานบรกิารสขุภาพ แนวทางการสรา้งการมสีว่นร่วมและ

การสรา้งความเป็นหุน้สว่นกับภาคสว่นต่างๆ ในงานสขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพเพื่อแกไ้ขปัญหาสขุภาพ 

แนวคดิและวธิกีารพัฒนาคุณภาพงานสขุศกึษาและการเฝ้าระวังพฤตกิรรมสขุภาพ การสือ่สาร การสรา้งความ

รอบรูด้า้นสขุภาพและชีน้ าความจ าเป็นทางสขุภาพใหแ้กส่มาชกิชมุชนและบคุลากรวชิาชพีอืน่ กระบวนการวจัิย

เพือ่พัฒนางานสขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 
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52314 การป้องกนัและควบคมุโรคทางสาธารณสขุ  (6 หนว่ยกติ) 

 Prevention and Control of Disease in Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูแ้ละเขา้ใจในหลักการ แนวคดิ ทฤษฎี เนื้อหาสาระเกีย่วกับโรค การเกดิและด าเนินโรค  

การป้องกนัและควบคมุโรค 

 2. อธบิายสาเหตุของโรค การเกดิและด าเนินโรค การป้องกันและควบคุมโรค การวนิิจฉัยโรค และ 

การรักษาโรคทางสาธารณสขุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิการป้องกันควบคุมโรค การเฝ้าระวังโรค การสรา้งเสรมิภูมคิุม้กันโรค ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับ

โรคตดิตอ่ โรคไม่ตดิตอ่ สาเหตแุละกลไกการเกดิโรค การป้องกนัควบคมุของโรคตดิตอ่ โรคไมต่ดิตอ่ทีพ่บบอ่ย

ในประเทศไทย รวมถงึกลุม่โรคตดิตอ่จากการสมัผัส โรคตดิเชือ้ของระบบทางเดนิหายใจ โรคตดิตอ่ทางอาหาร

และน ้า โรคตดิตอ่ทีน่ าโดยแมลง โรคตดิตอ่ระหวา่งสตัวแ์ละคน โรคอบุัตใิหม่ โรคเมตาบอลกิและโรคเบาหวาน 

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง โรคไม่ตดิต่อทั่วไป โรคจากการท างานและมลพิษทางอากาศ ปัญหา

สขุภาพจติและการตดิยาเสพตดิ โรคทางพันธุกรรมและความพิการแต่ก าเนิด โรคและภาวะเสือ่มในผูส้งูอาย ุ

อบุตัเิหตแุละการบาดเจ็บ 

52315 การตรวจประเมนิ การบ าบดัโรคเบือ้งตน้  (6 หนว่ยกติ) 

 การดูแลฟ้ืนฟูสภาพและการสง่ตอ่ 

 Physical Assessment, Basic Medical Care, Rehabilitation and Referral System 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูแ้ละทกัษะการซกัถาม บนัทกึประวตัผิูป่้วยและการตรวจประเมนิร่างกายเบือ้งตน้ได ้

 2. วนิจิฉัยอาการเจ็บป่วยและใหก้ารบ าบดัโรคเบือ้งตน้ตามขอบเขตกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไวไ้ด ้

 3. สามารถประเมนิความเสีย่งดา้นสขุภาพในผูป่้วยและกลุม่เสีย่งได ้

 4. มคีวามรูแ้ละทกัษะในการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และการชว่ยเหลอืผูป่้วยกรณีฉุกเฉนิได ้

 5. อธบิายการใชย้าและการใหค้ าแนะน าการใชย้าได ้

 6. อธบิายหลักการฟ้ืนฟสูภาพผูป่้วยและครอบครัว การป้องกันภาวะแทรกซอ้นรวมทัง้การสง่ตอ่ผูป่้วย

อยา่งเป็นระบบเพือ่การดแูลทีเ่หมาะสมได ้

 7. อธบิายหลกัการดแูลผูป่้วยระยะยาวและการดแูลแบบประคบัประคองได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การซักถามและบันทกึประวัตผิูป่้วย การตรวจร่างกาย การบ าบัดโรคเบือ้งตน้ตามกลุ่มอาการทีส่ าคัญ 

ในผูป่้วยทุกช่วงวัย ประเมินความเสีย่งดา้นสุขภาพในผูป่้วยและกลุ่มเสีย่ง การช่วยเหลอืผูป่้วยกรณีฉุกเฉิน 

ตามขอบเขตทีก่ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนดไว ้การใชย้าและการใหค้ าแนะน าการใชย้าอย่างถูกวธิี การส่งต่อ

ผูป่้วยตามระบบเพือ่การดูแลรักษาทีเ่หมาะสม การฟ้ืนฟูสภาพ การป้องกันภาวะแทรกซอ้น และการดูแลผูป่้วย

ระยะยาวและการดแูลแบบประคบัประคอง ภายใตข้อบเขตหนา้ทีต่ามกฎหมายส าหรับนักสาธารณสขุ 
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52316 การท างานดา้นสาธารณสขุในชุมชน  (6 หนว่ยกติ) 

 Public Health Work in Community 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายหลกัการท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชนเพือ่การพัฒนางานสาธารณสขุได ้

 2. อธบิายการสง่เสรมิบทบาทของการจัดองคก์รการท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชนเพื่อการพัฒนา

สขุภาพของประชาชนได ้

 3. อธบิายหลักการพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นดา้นวชิาชพีของนักสาธารณสขุส าหรับการท างานดา้นสาธารณสขุ

ในชมุชนได ้

 4. ประยุกตห์ลักการท างานดา้นสาธารณสุขในชมุชนไปใชใ้นงานสาธารณสุขตามมาตรฐานวชิาชพี 

การสาธารณสขุชมุชนได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ และหลักการท างานดา้นสาธารณสุขในชุมชนทีเ่กีย่วขอ้งกับการระดมความร่วมมือระหว่าง

องคก์รภาครัฐ เอกชนและชมุชน การสง่เสรมิบทบาทการจัดองคก์รการท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชนในการ

พัฒนาสขุภาพของประชาชน และการพัฒนาทักษะทีจ่ าเป็นดา้นวชิาชพีของนักสาธารณสขุส าหรับการท างาน

ดา้นสาธารณสขุในชมุชน รวมทัง้ภาคประชาสงัคมกับการด าเนินงานสาธารณสขุในชมุชน วธิกีารท างานชมุชน

ตามขัน้ตอนการท างานดา้นสาธารณสุข และการประยุกต์วธิีการต่างๆ มาใชใ้นการท างานดา้นสาธารณสุข 

ในชมุชนทัง้เขตเมอืงและเขตชนบท ในดา้นความเป็นผูน้ า การเขา้ถงึชมุชน การเตรยีมชมุชน การรวบรวมขอ้มูล

ชุมชน การประเมินและวนิิจฉัยชุมชน การวเิคราะห์ชุมชน การปรับใชเ้ทคโนโลยีที่เหมาะสมในการท างาน 

ดา้นสาธารณสุขในชุมชนและมนุษยสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาสาธารณสุขที่ย่ังยืนของประชาชน เป็นไปตาม 

ความตอ้งการดา้นการพัฒนาสขุภาพของชมุชนและประเทศ ตามมาตรฐานวชิาชพีการสาธารณสขุชมุชน 

52402 ประสบการณว์ชิาชพีสาธารณสุข  (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อประยุกต์องค์ความรูใ้นการแกไ้ขปัญหาสุขภาพของชุมชนโดยเนน้กระบวนการศึกษาวจัิย  

การป้องกนัโรค และการสง่เสรมิสขุภาพ 

 2. เพื่อเสรมิสรา้งภาวะการเป็นผูน้ า ความมีมนุษยสัมพันธ ์ความสามารถในการตัดสนิใจ การท างาน

เป็นทมี ตลอดจนคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณของนักสาธารณสขุ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและสรา้งจติส านกึในจรรยาวชิาชพีสาธารณสขุ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตแ์นวคดิและหลักการทางการสาธารณสขุและการวจัิยสูภ่าคปฏบิัต ิการใชก้รณีศกึษาและ

สถานการณ์จ าลองเพือ่วเิคราะหส์ถานการณ์และปัญหาทางการสาธารณสขุในการยกระดบัสขุภาพของประชากร 

การบูรณาการความรูแ้ละประสบการณ์ทางการสาธารณสขุเพื่อพัฒนาวชิาชพีสาธารณสขุ จรรยาบรรณวชิาชพี

สาธารณสุข การจัดกจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อพัฒนาใหเ้ป็นผูม้ีคุณธรรม จรยิธรรม และภาวะการเป็นผูน้ าที่มี

ประสทิธภิาพ การสรา้งทมีงาน และกลไกการสรา้งทมีงาน 
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52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชุมชน  (6 หนว่ยกติ) 

 Practicum in Community-based Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. การสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกันโรค การบ าบัดโรคเบือ้งตน้ฟ้ืนฟสูภาพ การตรวจประเมนิและสง่ต่อ 

โดยบรูณาการกบัการท างานไดอ้ย่างเหมาะสม 

 2. ประเมนิสภาวะสขุภาพชมุชนโดยใชห้ลกัการทางระบาดวทิยา สถติแิละการวจัิยทางดา้นสาธารณสขุ

รวมทัง้ดา้นสงัคมวทิยาได ้

 3. ท างานเป็นทมีและสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชนเพือ่วางแผนงานสาธารณสขุ และด าเนนิการ

  พัฒนาสขุภาวะของชมุชนครอบคลุมทัง้การป้องกันและควบคมุปัญหาสขุภาพ การสง่เสรมิสขุภาพ

  ชมุชน อาชวีอนามัย และอนามัยสิง่แวดลอ้ม 

 4. การพัฒนาโครงการหรอืนวตักรรมการดแูลสขุภาพทีส่อดคลอ้งกับบรบิทและสถานการณ์ของชมุชน 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การฝึกการสง่เสรมิสขุภาพ การป้องกันโรค การบ าบัดโรคเบือ้งตน้ การฟ้ืนฟูสภาพ การตรวจประเมนิ

และการสง่ตอ่ แก่ประชาชน ผูป่้วยและครอบครัวโดยบูรณาการกับการท างานในสถานบรกิารสขุภาพในชมุชน 

ท างานเป็นทมีสหวชิาชพีร่วมกับประชาชน การประเมนิสภาวะสุขภาพชุมชนโดยใชห้ลักการทางระบาดวทิยา 

สถติแิละการวจัิยทางดา้นสาธารณสขุรวมทัง้ดา้นสงัคมวทิยา การวางแผนงานสาธารณสขุ และด าเนนิการพัฒนา

สขุภาวะของชมุชนทีค่รอบคลมุทัง้การป้องกันและควบคมุปัญหาสขุภาพ การสง่เสรมิสขุภาพชมุชน อาชวีอนามัย 

และอนามัยสิง่แวดลอ้ม การพัฒนาโครงการหรอืนวตักรรมการดแูลสขุภาพทีส่อดคลอ้งกบับรบิทและสถานการณ์

ของชมุชน 

52406 การบรหิารงานสาธารณสุขและระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ  (6 หนว่ยกติ) 

 Health Administration and Health Informatics System 

 วตัถปุระสงค ์

 1. สามารถอธิบายความหมาย ความส าคัญ  แนวคิดทฤษฎี หลักการ กระบวนการบริหารงาน

สาธารณสขุ การจัดองคก์ร การวางแผน ตดิตาม ควบคุม ก ากับ ประเมนิผล และการบรหิารจัดการ

ทรัพยากรในงานสาธารณสขุได ้

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถประยุกตแ์นวคดิในการวางแผนงานสาธารณสขุในการบรหิารงาน

ไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงได ้

 3. สามารถอธบิายการจัดการคณุภาพบรกิารและสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบตอ่สขุภาพ และการบรหิารงาน

  สาธารณสขุในชมุชนทอ้งถิน่ และเครอืขา่ยได ้

 4. สามารถอธบิายแนวคดิทฤษฎแีละหลักการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตร์สขุภาพในการพัฒนาระบบ

  บรกิารสขุภาพเพือ่ตอบสนองอปุสงคห์รอือปุทานทางดา้นสาธารณสขุได ้

 5. สามารถประยุกตห์ลักภาวะผูน้ าและการพัฒนาองคก์ารเพื่อพัฒนาหน่วยงานดา้นสาธารณสขุและ

  ระบบสขุภาพได ้

 6. สามารถอธบิายกระบวนการบรหิารจัดการระบบสารสนเทศสุขภาพ และประยุกต์ใชเ้ทคโนโลย ี   

  สารสนเทศเพือ่การบรหิารและการใหบ้รกิารสขุภาพได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทฤษฎ ีหลกัการ และกระบวนการบรหิารงานสาธารณสขุ การวางแผน การจัดองคก์ร การบรหิารจัดการ

ทรัพยากร การจัดการคุณภาพบรกิารและสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลกระทบต่อสขุภาพ การบรหิารงานสาธารณสุขใน

ชมุชน ทอ้งถิน่และเครอืขา่ย เศรษฐศาสตรส์ขุภาพ การบรหิารจัดการดา้นการเงนิและพัสด ุการตดิตาม ควบคมุ 

ก ากับและประเมินผลงานสาธารณสุข ภาวะผูน้ า การพัฒนาองค์การ การจัดการระบบสารสนเทศสุขภาพ 

เทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิารและการใหบ้รกิารสขุภาพ 

52408 การสมัมนาเพือ่พฒันาทกัษะดา้นสาธารณสขุ  (6 หนว่ยกติ) 

 Seminar for Developing Public Health Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. สามารถศกึษา คน้ควา้ วเิคราะหร์ูปแบบการจัดการประเด็นทางสาธารณสขุ 

 2. สามารถวเิคราะหก์ารกระจายของโรค และปัจจัยทีเ่ป็นตัวก าหนดสขุภาพ ด าเนนิการเฝ้าระวังและ

การสอบสวนโรค 

 3. สามารถวเิคราะหข์อ้มูลทางดา้นสาธารณสขุดา้นสถติพิรรณาและสถติอินุมาน และวพิากษ์งานวจิัย

  เพือ่ใชใ้นการพัฒนางานสาธารณสขุได ้

 4. สามารถวเิคราะหค์วามเสีย่งดา้นอนามัยสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามัยและความปลอดภัย เพื่อประเมนิ

  และควบคมุอนัตรายจากสิง่คกุคามทางสขุภาพ 

 5. สามารถวเิคราะหแ์ละเสนอแนะแนวทางแกปั้ญหาดา้นการบรหิารสาธารณสขุและสารสนเทศดา้น

  สขุภาพได ้

 6. แลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสามารถประยุกตค์วามรูแ้ละทักษะทางสาธารณสขุ เพื่อพัฒนางานสาธารณสขุ

  ในการป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาวเิคราะห์แลกเปลีย่นประเด็นทางสาธารณสขุ ซึง่ครอบคลุมถงึหลักสถติ ิระบาดวทิยา การวจิัย

ทางดา้นสาธารณสขุ อาชวีอนามัยและอนามัยสิง่แวดลอ้ม กฎหมายสาธารณสขุ วางแผน บรหิารสาธารณสุข

และประเมนิผลเพือ่ป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ 

53202 การสาธารณสุขชุมชน  (6 หนว่ยกติ) 

 Community Health 

 วตัถปุระสงค ์

 1. อธบิายปรัชญาและแนวคดิของการสาธารณสขุ ววิฒันาการของการสาธารณสขุไทยและแผนพัฒนา

สขุภาพระบบสขุภาพไทยและหลกัประกนัสขุภาพได ้

 2. อธบิายหลักการและวธิกีารด าเนินการส่งเสรมิสขุภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การบ าบัดโรค

เบือ้งตน้และการฟ้ืนฟสูภาพทีค่รอบคลมุบคุคล ครอบครัว และชมุชนได ้

 3. อธิบายแนวคดิและวธิีการด าเนินการจัดการสุขภาพชุมชน อนามัยครอบครัว สุขภาพจติชุมชน 

    ประชากรกับการพัฒนาสขุภาพชมุชน เภสชัสาธารณสขุและการคุม้ครองผูบ้รโิภค ทันตสาธารณสขุ 

  โภชนศาสตรส์าธารณสขุ อนามัยสิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญาและแนวคิดของสุขภาพและการสาธารณสุข วิวัฒนาการของการสาธารณสุขไทยและ

แผนพัฒนาสุขภาพระบบสขุภาพไทยและหลักประกันสขุภาพ หลักการและวธิีการด าเนินการส่งเสรมิสขุภาพ  

การป้องกันและควบคุมโรค การบ าบัดโรคเบื้องตน้และการฟ้ืนฟูสภาพที่ครอบคลุมบุคคล ครอบครัว และ 

ชุมชน ในดา้นการจัดการสุขภาพชุมชน อนามัยครอบครัว สุขภาพจติชมุชน ประชากรกับการพัฒนาสุขภาพ

ชุมชน เภสัชสาธารณสุขและการคุม้ครองผูบ้ริโภค ทันตสาธารณสุข โภชนศาสตร์สาธารณสุข อนามัย

สิง่แวดลอ้ม อาชวีอนามัยและความปลอดภัย ส าหรับนักสาธารณสขุเพือ่การพัฒนาสขุภาพและคณุภาพชวีติทีด่ ี

ส าหรับทกุคน 

54119 สถติแิละการวจิยัส าหรบังานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั   (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics and Research in Occupational Health and Safety 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  อธบิายความหมาย แนวคดิ หลกัการและการด าเนนิการทางสถติไิด ้

 2. สามารถน าความรูท้างสถิติไปใชใ้นการน าเสนอขอ้มูล การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน  

  การตดัสนิใจ และการวจัิยงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย และวทิยาศาสตรส์ขุภาพได ้

3. อธิบายผลงานวิจัยทางดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวิทยาศาสตร์สุขภาพของ           

 ประเทศไทยและตา่งประเทศ และท าการวจิัยพืน้ฐานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 คณติศาสตรพ์ืน้ฐานและความรูท้ั่วไปทางสถติ ิการแจกแจงความถี ่การวดัแนวโนม้เขา้สูส่ว่นกลาง และ

การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น และการสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าและ 

การทดสอบสมมตฐิาน สหสัมพันธ์และสมการถดถอย สถติแิบบไม่ใชพ้ารามเิตอร์ สถติชิพีและตัวชีว้ัดทาง

ประชากร หลักการวจัิยเบื้องตน้และกระบวนการวจัิย การประยุกต์สถติแิละการวจัิยในดา้นอาชวีอนามัยและ 

ความปลอดภัย และวทิยาศาสตรส์ขุภาพได ้

54122 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสาธารณสขุ   (6 หนว่ยกติ) 

 Laws Related to Public Health 

 วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อใหนั้กศกึษามีความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกฏหมาย ววิัฒนาการของ

กฏหมาย ระบบของกฏหมาย ประเภท ลักษณะ และกระบวนการบัญญัตกิฏหมาย ขอบเขตการบังคับ 

ใชก้ฏหมาย 

2.   อธบิายหลักการพื้นฐานทีส่ าคัญเกีย่วกับความรูท้ั่วไปทางกฏหมายสาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และ

นติเิวชศาสตร ์

3.  อธบิายกฏหมาย พระราชบัญญัต ิพระราชก าหนดและกฎกระทรวงที่เกีย่วขอ้งกับการด าเนินงาน

สาธารณสขุ สิง่แวดลอ้ม และนติเิวชศาสตรไ์ด ้

4. ประยุกตใ์ชค้วามรูด้า้นกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งมาใชใ้นการด าเนินงานสาธารณสุข สิง่แวดลอ้ม และ

นติเิวชศาสตรไ์ด ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับกฎหมาย ววิัฒนาการของกฎหมาย ระบบของกฎหมาย ประเภท ลักษณะ และ

กระบวนการบัญญัตกิฎหมาย ขอบเขตการบังคับใชก้ฎหมาย ความรูเ้บือ้งตน้ทางนิตเิวชศาสตร์ ความรูท้ั่วไป 

ทางกฎหมายสาธารณสุข สิง่แวดลอ้ม และนิตเิวชศาสตร์ พระราชบัญญัต ิพระราชก าหนด และกฎกระทรวง 

ทีเ่กีย่วกับสาธารณสุข สิง่แวดลอ้ม และนิตเิวชศาสตร์ กฎหมายที่เกีย่วกับวชิาชพีสาธารณสุข สถานบริการ

สุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค การคุม้ครองดา้นสุขภาพอนามัย สิง่แวดลอ้ม การวเิคราะห์ผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มและสขุภาพ  

54123 วทิยาศาสตรช์วีภาพส าหรบังานอาชวีอนามยัและความปลอดภยั   (6 หนว่ยกติ) 

 Integrated Basic Life Sciences in Occupational Health and Safety 

 วตัถปุระสงค ์

1.  อธบิายความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัสว่นประกอบ และการท างานของระบบตา่งๆ ของร่างกาย  

2.  จลุนิทรยีแ์ละปรสติทีม่ผีลตอ่สขุภาพของมนุษย ์

3.  วเิคราะหก์ารท างานของระบบตา่งๆ ในร่างกายในภาวะปกตแิละภาวะทีม่กีารเกดิพยาธสิภาพ 

4.  ประยุกตค์วามรูว้ทิยาศาสตรช์วีภาพไปใชใ้นการปฏบิตังิานทางอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

ค าอธบิายชุดวชิา 

 พืน้ฐานทางโครงสรา้งของร่างกายทีป่ระกอบดว้ยกายวภิาคศาสตรร์ะดับมหภาค และจุลภาค สรรีวทิยา

ของระบบต่างๆ ในร่างกาย การประสานงานและการตอบสนองของระบบต่างๆ ทัง้ในภาวะปกตแิละภาวะทีเ่กดิ

พยาธสิภาพ รวมถงึคุณสมบัตแิละความส าคัญของจุลนิทรีย์และปรสติทีม่ีผลต่อสุขภาพ การประยุกตค์วามรู ้

ไปใชใ้นการปฏบิตังิานทางอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

54124 ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาด    (6 หนว่ยกติ) 

 Health System and Epidemiology 

 วตัถปุระสงค ์

1.  อธบิายความรูท้ัว่ไปเกีย่วกับระบบสขุภาพ และการจัดระบบบรกิารสขุภาพในประเทศไทยได ้ 

2.  อธบิายความรูเ้กีย่วกบัการวางแผนและนโยบายดา้นสขุภาพ การประเมนิผลงานดา้นสขุภาพได ้

3.  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานระบบสุขภาพดา้นต่างๆ กับงานอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยได ้

4.  อธิบายความรูพ้ื้นฐานดา้นวิทยาการระบาดและสามารถประยุกต์ใชใ้นงานอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

  ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับระบบสุขภาพ และการจัดระบบบรกิารสุขภาพในประเทศไทย การวางแผนและ

นโยบายดา้นสุขภาพ การประเมินผลงานดา้นสุขภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานระบบสุขภาพ 

ดา้นต่างๆ กับงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย รวมทัง้ความรูพ้ื้นฐานดา้นวทิยาการระบาดและการประยุกต ์

ใชว้ธิกีารทางวทิยาการระบาดในงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 
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54125 การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ุตสาหกรรม   (6 หนว่ยกติ) 

 Measurement and Evaluation in Industrial Hygiene 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  อธบิายหลกัการตระหนักสิง่แวดลอ้มในการท างานทีม่ผีลตอ่สขุภาพ 

 2.  อธบิายหลักการประเมนิสิง่แวดลอ้มในการท างานทีม่ีผลต่อสุขภาพ และขดีจ ากัดการสัมผัสสาร 

  ในสิง่แวดลอ้มการท างานได ้

3. อธบิายหลกัการและวธิกีารตรวจวัดเสยีง แสงสวา่ง รังส ีความสัน่สะเทอืน อณุหภมู ิและความกดดัน

บรรยากาศ การเก็บและวเิคราะหต์วัอยา่งอากาศได ้

 4.   ประเมนิสิง่แวดลอ้มในการท างานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูท้ั่วไปเกี่ยวกับสุขศาสตร์อุตสาหกรรม การตระหนักถึงลักษณะและสภาพของสิง่แวดลอ้ม              

ในการท างานทีไ่ม่เหมาะสมและเป็นอันตรายตอ่สขุภาพของผูป้ฏบิัตงิาน หลักการประเมนิการสมัผัสสิง่แวดลอ้ม

ในการท างานที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของผูป้ฏิบัตงิาน ขีดจ ากัดการสัมผัสสารในสิง่แวดลอ้มการท างาน 

เครือ่งมอืตรวจวัดทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม หลักการและวธิกีารตรวจวัด เสยีง แสงสวา่ง รังส ีความสัน่สะเทอืน 

อณุหภมูแิละความกดดนับรรยากาศ การเก็บและวเิคราะหต์วัอย่างอากาศทางเคมแีละชวีภาพ 

54126 การสง่เสรมิสขุภาพ การตรวจประเมนิ และการบ าบดัโรคเบือ้งตน้   (6 หนว่ยกติ) 

 Health Promotion, Physical Assessment and Basic Medical Care 

 วตัถปุระสงค ์

1.  อธิบายแนวคิดและทฤษฎีทางดา้นสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การสื่อสารและการมีส่วนร่วม

 ของชมุชนได ้

2.   อธบิายการวางแผน การประเมนิผลและการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพได ้

3.   อธบิายการสรา้งเสรมิสขุภาพ การชีน้ าและการใหค้ าปรกึษาพฤตกิรรมสขุภาพได ้

4.   อธิบายการตรวจประเมิน และการบ าบัดโรคเบื้องตน้ การดูแลช่วยเหลือผูป่้วย หรือผูท้ี่ไดรั้บ

 ผลกระทบทางดา้นสขุภาพได ้

5.   อธบิายการปฐมพยาบาล การฟ้ืนฟสูภาพ การสง่ตอ่ผูป่้วยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

แนวคิดและทฤษฎีทางดา้นสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ การสื่อสาร การมีส่วนร่วมของชุมชน             

การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมสุขภาพ การวางแผนและประเมนิผล การปรับเปลีย่นพฤตกิรรมสขุภาพ การสรา้งเสรมิ

สขุภาพ การชีน้ าและการใหค้ าปรกึษาพฤตกิรรมสขุภาพ รวมทัง้การตรวจประเมนิและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้  

การดูแลใหค้วามช่วยเหลอืผูป่้วย หรือผูท้ีไ่ดรั้บผลกระทบทางดา้นสขุภาพ การปฐมพยาบาล การฟ้ืนฟูสภาพ 

และการสง่ตอ่ผูป่้วย 

54127 พืน้ฐานอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม   (6 หนว่ยกติ) 

 Fundamental of Occupational Health and Environmental Health 

 วตัถปุระสงค ์

1. อธบิายหลกัการและแนวคดิพืน้ฐานของงานอาชวีอนามัยและการอนามัยสิง่แวดลอ้มได ้

2. มีความรูค้วามเขา้ใจขัน้พื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างานสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

 พษิวทิยา การยศาสตร ์และโรคจากการท างาน 

3. อธบิายหลกัการและแนวคดิการจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้



สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 87



หลักสูตรการศึกษา88 89 
 
54130 เทคโนโลยกีารจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั   (6 หนว่ยกติ) 

 Occupational Health and Safety Management Technology 

 วตัถปุระสงค ์

1. อธบิายแนวคดิของการเกดิอบุัตเิหต ุการสอบสวนและวเิคราะหก์ารเกดิอบุัตเิหต ุการควบคมุการสญูเสยี

  และน าเสนอการป้องกนัอบุตัเิหตไุด ้

2. ใชเ้ทคนคิการวเิคราะหง์าน จัดท าขัน้ตอนการปฏบิตังิานทีป่ลอดภัย และจัดท าคูม่อืความปลอดภัยได ้

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัยกอ่นการเกดิอบุตัเิหตไุด ้

4. สามารถใชเ้ทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ระหวา่งและหลงัการเกดิอบุตัเิหตไุด ้

5. สามารถเลอืกและใชอ้ปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยสว่นบคุคลทีเ่หมาะกับอนัตรายทีม่ใีนการท างานได ้ 

6. จัดการอบรมและพัฒนางานดา้นความปลอดภัยได ้

7. อธบิายหลกัการวางแผนและจัดท ารายงานทางดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

8. จัดระบบขอ้มูลขา่วสารความปลอดภัย ก าหนดวธิกีารประชาสัมพันธแ์ละการรณรงคค์วามปลอดภัย

  ในอตุสาหกรรมได ้

9. สามารถประเมนิและจัดการความเสีย่งได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคิดและทฤษฎีการเกิดอุบัติเหตุ การสอบสวนและวเิคราะห์การเกิดอุบัติการณ์  การวเิคราะห ์

ความสูญเสยี เทคนิคความปลอดภัยในการท างาน การใชอุ้ปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล คู่มือ 

ความปลอดภัย ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัย หนา้ที่ความรับผิดชอบขององค์กรดา้นอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย นโยบายดา้นความปลอดภัย การจัดสวัสดกิาร ระบบขอ้มูลงานและการจัดท ารายงานประจ าปี

ดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย หลักการประเมนิและการจัดการความเสีย่ง ระบบการจัดการอาชวีอนามัย

และความปลอดภัยและ ระบบการจัดการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

54131  กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและ        (6 หนว่ยกติ) 

 สภาพแวดลอ้มในการท างาน   

 Occupational Health, Safety and Environment Law and Standards 

 วตัถปุระสงค ์

 1.  มคีวามเขา้ใจพืน้ฐานเกีย่วกบักฎหมาย และการใชก้ฎหมาย 

 2.  มีความเขา้ใจเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม               

  ในการท างาน และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ของประเทศไทยและตา่งประเทศ 

3. อธบิายหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารกฎหมายอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม

ในการท างานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศได ้

4. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับมาตรฐานสากลและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้งกับงานอาชีวอนามัย                  

ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

5. สามารถระบุหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างานในการด าเนินการ 

ดา้นอาชวีอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทัง้การจัดสวัสดิการตาม

กฎหมายได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

  ความรูพ้ื้นฐานเกีย่วกับกฎหมายและการใชก้ฎหมายอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม 

ในการท างานของประเทศไทยและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัย

และสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ส าคัญของต่างประเทศ มาตรฐานสากลและขอ้ก าหนดที่เกี่ยวขอ้ง 

กบังานอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทัง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิาร

กฎหมายอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการท างานทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ  

และหนา้ที่ความรับผิดชอบของเจา้หนา้ที่ความปลอดภัยในการท างานในการด าเนินการดา้นอาชีวอนามัย  

ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการท างานตามกฎหมาย 

54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภยั   (6 หนว่ยกติ) 

 Safety Engineering Technology 

 วตัถปุระสงค ์

1. อธบิายหลกัการออกแบบอาคารและการวางผังโรงงานทีป่ลอดภัยได ้

2. อธบิายแนวทางในการบ ารุงรักษาอาคารเพือ่ความปลอดภัยได ้

3. อธิบายหลักการท างานกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ และการใชเ้ครื่องจักรแทนก าลังคน            

 อยา่งปลอดภัยได ้

4. อธบิายหลกัการใชแ้ละเก็บรักษาเครือ่งมอืและอปุกรณ์การใชง้านได ้

5. อธิบายหลักการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย การปฏิบัติงานกับสารไวไฟ และการป้องกัน

 อนัตรายจากอคัคภีัยได ้

6. สามารถจัดท าแผนฉุกเฉนิได ้

7. สามารถปฏบิตักิารดบัเพลงิขัน้ตน้ได ้

8. อธบิายหลกัความปลอดภัยในการท างานกอ่สรา้ง และการท างานในทีอ่บัอากาศได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การออกแบบอาคารและการวางผังโรงงาน การบ ารุงรักษาอาคารเพื่อความปลอดภัย ความปลอดภัย 

ในการท างานกับเครือ่งจักร ระบบท่อความดันอากาศ หมอ้น ้า เครือ่งอัดอากาศ และการใชเ้ครือ่งจักรแทนก าลังคน 

การใชแ้ละเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์การใชง้าน การจัดเก็บสารเคมแีละวัตถุอันตราย การปฏบิัตงิานกับ 

สารไวไฟ การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย การท าแผนฉุกเฉิน ความปลอดภัยในการท างานก่อสรา้ง และ 

การท างานในทีอ่ับอากาศ  

54133 พษิวทิยาและเวชศาสตรป้์องกนั           (6 หนว่ยกติ) 

 Toxicology and Preventive  Medicine 

 วตัถปุระสงค ์

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและวธิกีารทางพษิวทิยา 

 2. อธบิายการประเมนิความเสีย่งดา้นสขุภาพได ้

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัเวชศาสตรป้์องกนั 

 4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการพัฒนาสมรรถภาพการท างาน 

 5. อธบิายสาเหตแุละลกัษณะอาการของโรคทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีได ้

 6. อธบิายแนวทางการวนิจิฉัยโรคจากการประกอบอาชพีได ้

 7. อธบิายการวางแผนการเฝ้าระวงัและการป้องกนัโรคจากการประกอบอาชพีได ้

 8.  สามารถประยกุตค์วามรูด้า้นพษิวทิยาและเวชศาสตรป้์องกนัในงานดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการทางพิษวทิยา กระบวนการเป็นพิษของสารเคมี กลไกและปฏิกริิยาของร่างกายเมื่อไดรั้บ

สารพษิ หลักการทดสอบและการก าหนดมาตรฐานสารเคมใีนสิง่แวดลอ้มและในร่างกายมนุษย ์ดัชนีอันตราย 

เครือ่งมอืวเิคราะหด์า้นพษิวทิยา สารเคมทีีส่ าคัญและใชก้ันมาก และมลพษิทีเ่กดิจากกจิการทางอตุสาหกรรม

และเกษตรกรรม และการประเมนิความเสีย่งดา้นสขุภาพ  

 ความรูด้า้นเวชศาสตร์ป้องกันในการพัฒนาสมรรถภาพการท างาน การศกึษากลไกการท างานของ

ร่างกายภายใตส้ภาวะแวดลอ้มที่มีผลต่อผูป้ระกอบอาชพี สาเหตุและลักษณะอาการของโรคที่เกดิจากการ

ประกอบอาชพี หลักการวนิจิฉัยโรคจากการประกอบอาชพีเบือ้งตน้ ขัน้ตอนการตรวจพสิจูนโ์รคทีเ่กดิเนือ่งมาจาก

การประกอบอาชพี การเฝ้าระวังสขุภาพของผูป้ฏบิตังิาน และการป้องกันโรคจากการประกอบอาชพี 

54134 การยศาสตรแ์ละจติวทิยาอุตสาหกรรม   (6 หนว่ยกติ) 

 Ergonomics and Industrial Psychology 

 วตัถปุระสงค ์

1. อธบิายระบบโครงสรา้งร่างกาย ขอ้จ ากัด และความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษย ์เครือ่งจักร อปุกรณ์ และ

สิง่แวดลอ้มในการท างานได ้ 

 2.  อธบิายแนวคดิ หลกัการ และวธิกีารทางการยศาสตร ์จติวทิยาอตุสาหกรรมและองคก์ารได ้

 3.  คาดการณ์ สบืคน้ ประเมนิความเสีย่งและผลกระทบจากปัจจัยและสภาพการท างานทีไ่ม่เหมาะสม

  ตามหลกัการและวธิกีารทางดา้นการยศาสตรแ์ละจติวทิยาอุตสาหกรรมได ้

4. ประยุกตใ์ชค้วามรูท้างดา้นการยศาสตร์และจติวทิยาอุตสาหกรรมในการวางแผนป้องกัน ควบคุม

และแกไ้ขปัญหาจากการท างาน พัฒนา สง่เสรมิสขุภาพ และประสทิธภิาพในการท างานได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปัจจัยมนุษย์ ระบบโครงสรา้งร่างกาย ขนาดสัดส่วนร่างกายของมนุษย์ สรีรศาสตร์ในการท างาน 

แนวคิดและหลักการทางการยศาสตร์ การส ารวจ วิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงดา้นการยศาสตร ์ 

การป้องกันและแกไ้ขปัญหาทางการยศาสตร ์มาตรฐานและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง การประยุกตห์ลักการยศาสตร์

ในการออกแบบ เลือกใช ้จัดหรือปรับปรุงสถานที่ท างาน สภาพการท างาน อุปกรณ์และวิธีการท างาน 

ความเครียดและความลา้จากการท างาน แนวคิดทางจิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ การประเมินและ 

การทดสอบดา้นจติวทิยา หลักการและวธิกีารทางจติวทิยาในการสรรหาและคัดเลอืกบุคคล การฝึกอบรมและ

การสอนงานเพื่อพัฒนาบุคคล ผูน้ าและการจูงใจในการท างาน การประยุกต์ความรูท้างจติวทิยาเพื่อป้องกัน 

พัฒนา สง่เสรมิสขุภาพและประสทิธภิาพในการท างาน 

54135 ประสบการณว์ชิาชพีอาชวีอนามยั ความปลอดภยัและ   (6 หนว่ยกติ) 

 สภาพแวดลอ้มในการท างาน  

 Professional Experience in Occupational Health, Safety and Environment 

 วตัถปุระสงค ์

1. สามารถน าแนวคดิและหลักการทางดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยไปประยุกตใ์นสถานการณ์จรงิ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 2.  อธบิายบทบาทและการด าเนนิงานของเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยระดบัวชิาชพีในการท างานได ้

 3.  อธบิายแนวคดิและหลักการการสรา้งและสง่เสรมิบรรยากาศทีด่ใีนการท างาน การสรา้งมนุษยสัมพันธ ์

  การท างานเป็นทมีได ้

 4.  อธบิายหลกัการการประสานงาน การสอนงาน การฝึกอบรมและการนเิทศงานได ้
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 5.  อธบิายหลกัการของจรรยาบรรณวชิาชพีได ้

 6.  สามารถวเิคราะห์สถานการณ์และปัญหาดา้นอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม               

  ในการท างาน และจัดท าแผนงานและโครงการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 7.  อธบิายแนวทางการประยุกตใ์ชร้ะบบการจัดการงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกตแ์นวคดิและหลักการทางดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัยสูภ่าคปฏบิัต ิบทบาทและ 

การด าเนินงานของเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างานระดับวชิาชพี การสรา้งและสง่เสรมิบรรยากาศที่ด ี

ในการท างาน การสรา้งมนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม การประสานงาน การสอนงาน การฝึกอบรมและ 

การนิเทศงาน จรรยาบรรณวชิาชพี การวเิคราะหส์ถานการณ์และปัญหาดา้นอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ในสถานประกอบกจิการ การจัดท าแผนงาน โครงการดา้นอาชวีอนามัยและ 

ความปลอดภัย การประยุกตร์ะบบการจัดการงานอาชวีอนามัยและความปลอดภัย การสัมมนา/ปัญหาพิเศษ 

ดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

55101 ชวีวทิยา เคมแีละชวีเคมสี าหรบัการแพทยแ์ผนไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Biology, Chemistry and Biochemistry for Thai Traditional Medicine 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับชีววทิยาของสิง่มีชีวติ แนวคิดทางววิัฒนาการและอนุกรมวธิาน  

การเจริญเติบโตที่ตอบสนองต่อสิ่งแวดลอ้ม โครงสรา้ง องค์ประกอบและหนา้ที่ของเซลล ์ 

การจัดระเบียบเนื้อเยื่อและอวัยวะกลไกควบคุมการท างานของร่างกายมนุษย์ พันธุศาสตร์และ 

การถา่ยทอดลกัษณะและโรคทางพันธุกรรม 

 2. มีความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกับโครงสรา้งอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ ์ 

การจ าแนกประเภทและการเรียกชือ่สารอนิทรีย์ สมบัตทิางกายภาพและปฏกิริยิาเคมขีัน้พื้นฐาน 

ของสารอนิทรยี ์สารอนิทรยีท์ีพ่บในธรรมชาต ิการวเิคราะหโ์ดยปรมิาตรจะเนน้เกีย่วกับการไทเทรต

กรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การใชเ้ครื่องมือเพื่อการวเิคราะห์เบื้องตน้และเทคนิค 

การแยก 

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัความหมายของชวีเคม ีองคป์ระกอบทางเคมขีองสิง่ทีม่ชีวีติ โครงสรา้ง 

  สมบัติ และหนา้ที่ของสารชีวโมเลกุล การสลายและการสังเคราะห์สารชวีโมเลกุลในร่างกาย      

  ความสมัพันธแ์ละระบบการควบคมุกระบวนการเมแทบอลซิมึ การถา่ยทอดพลงังานในร่างกาย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ชวีวทิยาของสิง่มีชีวติ แนวคดิทางววิัฒนาการและอนุกรมวธิาน การเจริญเติบโตที่ตอบสนองต่อ

สิง่แวดลอ้ม โครงสรา้ง องค์ประกอบและหนา้ที่ของเซลล์ การจัดระเบียบเนื้อเยื่อและอวัยวะกลไกควบคุม 

การท างานของร่างกายมนุษย ์พันธศุาสตรแ์ละการถา่ยทอดลักษณะและโรคทางพันธุกรรม   

 โครงสรา้งอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ การจ าแนกประเภทและการเรียกชื่อ

สารอนิทรีย์ สมบัตทิางกายภาพและปฏิกริิยาเคมีขัน้พื้นฐานของสารอนิทรีย์ สารอนิทรีย์ที่พบในธรรมชาต ิ 

การวเิคราะห์โดยปรมิาตรจะเนน้เกีย่วกับการไทเทรตกรด-เบส การไทเทรตแบบตกตะกอน การใชเ้ครื่องมือ 

เพือ่การวเิคราะหเ์บือ้งตน้และเทคนคิการแยก 
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 ความหมายของชวีเคมี องคป์ระกอบทางเคมีของสิง่ที่มีชวีติ โครงสรา้ง สมบัต ิและหนา้ทีข่องสาร 

ชวีโมเลกุล ไดแ้ก่ คาร์โบไฮเดรต ลปิิด โปรตนี กรดนิวคลอีคิ เอนไซม์ วติามนิ และฮอร์โมน การสลายและ 

การสังเคราะห์สารชีวโมเลกุลในร่างกาย ความสัมพันธ์และระบบการควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึม  

การถา่ยทอดพลงังานในร่างกาย 

55203 จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาส าหรบัการแพทยแ์ผนไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Microbiology, Parasitology and Pathophysiology for Thai Traditional Medicine 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับรูปร่าง ลกัษณะ และคณุสมบตัติา่งๆ ของแบคทเีรยี ไวรัส รา และปรสติ 

  ทีท่ าใหเ้กดิโรคในคน ภมูคิุม้กนัวทิยา การวนิจิฉัยโรค การป้องกนั และการรักษา 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับพยาธสิรรีวทิยา กระบวนการ กลไกความผดิปกตใินการท างานของเซลล ์

  เนือ้เยือ่และอวยัวะตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 รูปร่าง ลักษณะ และคุณสมบัตติ่างๆ ของแบคทีเรีย ไวรัส รา และปรสติ ที่ท าใหเ้กดิโรคในคน ภูมคิุม้กัน

วทิยา การวนิจิฉัยโรค การป้องกนั และการรักษา 

 สาเหตุและกลไกการเกิดโรค กระบวนการกลไกที่ท าใหร้่างกายเปลี่ยนแปลงจนเกิดโรคของเซลล ์ 

เนื้อเยือ้และอวัยวะตา่งๆ  ความผดิปกตขิองระบบโครงร่างกระดกูและกลา้มเนื้อ ความผดิปกตขิองระบบประสาท ความ

ผดิปกตขิองระบบไหลเวยีนโลหติและต่อมน ้าเหลอืง ความผดิปกตขิองระบบภูมคิุม้กัน  ความผดิปกตขิองระบบต่อม

ไรท้่อ ความผดิปกตขิองระบบหายใจ ความผดิปกตขิองระบบทางเดนิอาหาร ความผดิปกตขิองระบบขับถ่าย ความ

ผดิปกตขิองระบบทางเดนิปัสสาวะและความผดิปกตขิองระบบสบืพันธุ ์การวเิคราะหโ์รค ลักษณะทางคลนิิกและการ

วนิจิฉัยโรคหรอืภาวะผดิปกตทิีพ่บบอ่ย และการสง่ตอ่ผูป่้วย 

55204 เคมเีภสชัวตัถุ เภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรบัการแพทยแ์ผนไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Chemistry of Materia Medica, Pharmacology and Toxicology for  

 Thai Traditional Medicine 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มีความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับการแบ่งกลุ่มเภสัชวัตถุตามองค์ประกอบทางเคมี ชีวสังเคราะห์ของ       

  สารส าคัญ เทคนคิการสกัด การทดสอบเบือ้งตน้ การกระจายตัวของสารกลุม่คารโ์บไฮเดรต ไขมัน 

  กรดอะมโินและโปรตนี กลยัโคไซด ์ฟลาโวนอยด ์เทอรปี์น กรดอนิทรยี ์เรซนิ บาลซมัและแอลคาลอยด ์ 

ในเภสัชวัตถุแต่ละชนิด ตัวอย่างยาแผนปัจจุบันทีค่น้พบจากสารกลุ่มดังกล่าว ประโยชนแ์ละการน า 

ไปใชท้างการแพทยแ์ผนไทย 

 2. มคีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิพืน้ฐานทางเภสชัวทิยา จลนศาสตรแ์ละพลศาสตรข์องยา ประโยชน์ของยา

  ในการป้องกนัและรักษาโรค 

 3. มคีวามรูเ้กีย่วกับพิษวทิยา หลักการทั่วไปของการเกดิพิษ กลไกการเกดิพิษ ปัจจัยทีม่ผีลต่อการ

  เกดิพษิ ความเป็นพษิต่อเซลล ์การระคายเคอืง อาการแพจ้ากพืชบางชนิด ปฏกิริยิาต่อกันของยา 

  การเทยีบเคยีงฤทธิข์องยาสมนุไพรกบัยาแผนปัจจุบนั 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การแบ่งกลุ่มเภสัชวัตถุตามองคป์ระกอบทางเคม ีชวีสังเคราะห์ของสารส าคัญ เทคนิคการสกัด การทดสอบ

เบือ้งตน้ การกระจายตัวของสารกลุ่มคารโ์บไฮเดรต ไขมัน กรดอะมโินและโปรตนี กลัยโคไซด ์ฟลาโวนอยด ์เทอร์ปีน 

กรดอินทรีย์ เรซิน บาลซัมและแอลคาลอยด์ ในเภสัชวัตถุแต่ละชนิด ตัวอย่างยาแผนปัจจุบันที่คน้พบจาก 

สารกลุม่ดงักลา่ว ประโยชนแ์ละการน าไปใชท้างการแพทยแ์ผนไทย  

 แนวคดิพื้นฐานทางเภสัชวทิยา จลนศาสตร์และพลศาสตร์ของยา ประโยชน์ของยาในการป้องกันและรักษา 

โรค พิษวทิยา หลักการทั่วไปของการเกดิพิษ กลไกการเกดิพิษ ปัจจัยทีม่ีผลต่อการเกดิพิษ ความเป็นพิษต่อเซลล ์ 

การระคายเคอืง อาการแพจ้ากพชืบางชนดิ ปฏกิริยิาตอ่กนัของยา การเทยีบเคยีงฤทธิข์องยาสมนุไพรกบัยาแผนปัจจบุัน 

55309 ปรชัญาและกฎหมายเกีย่วกบัการแพทยแ์ผนไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Philosophy and Laws Related to Thai Traditional Medicine 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มีความรูค้วามเขา้ใจเบื้องตน้เกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ พระราชบัญญัตวิิชาชีพ        

  การแพทยแ์ผนไทย พระราชบัญญัตยิา พระราชบัญญัตสิถานพยาบาล พระราชบญัญัตคิุม้ครองและ

  สง่เสรมิภมูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทย กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคับทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทย์

  แผนไทย 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจความหมาย องคป์ระกอบของระบบสขุภาพ นโยบายสาธารณะและนโยบายรัฐ 

  ทีเ่กีย่วกับสขุภาพ แผนพัฒนาการสาธารณสขุของประเทศ การปฏริูประบบสขุภาพ สถานภาพของ

  การแพทยแ์ผนไทย การแพทยพ์ืน้บา้นและการแพทยท์างเลอืกในระบบสขุภาพ 

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการ แนวคดิ และการปฏบิัตทิางดา้นสขุภาพจติ ปัจจัยทีม่ผีลตอ่สขุภาพจติ

และพัฒนาการของมนุษย ์บุคลกิภาพและการปรับตัว ปัญหาสขุภาพจติในสังคม โรคทางจติเวช

และแนวทางในการป้องกันรักษา จิตวทิยาคลนิิก บทบาทของแพทย์แผนไทยในการส่งเสริม

สขุภาพจติในกลุม่เป้าหมายตา่งๆ 

 4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจววิฒันาการทีเ่กีย่วกับการแพทยแ์ผนไทย ปรัชญา ศาสนา วฒันธรรม ความเชือ่

ดา้นสขุภาพ หลกัการและวธิสีรา้งเสรมิสขุภาพแบบองคร์วมตามกระบวนการทางการแพทยแ์ผนไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณวชิาชพี พระราชบัญญัตวิชิาชพีการแพทย์แผนไทย 

พระราชบัญญัตยิา พระราชบัญญัตสิถานพยาบาล พระราชบัญญัตคิุม้ครองและส่งเสรมิภูมปัิญญาการแพทย ์

แผนไทย กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทยแ์ผนไทย     

     ความหมาย องค์ประกอบของระบบสุขภาพ นโยบายสาธารณะและนโยบายรัฐที่เกี่ยวกับสุขภาพ 

แผนพัฒนาการสาธารณสขุของประเทศ การปฏริูประบบสขุภาพ สถานภาพของการแพทยแ์ผนไทย การแพทย์

พืน้บา้น และการแพทยท์างเลอืกในระบบสขุภาพ         

     หลักการ แนวคดิ และการปฏบิัตทิางดา้นสุขภาพจติ ปัจจัยทีม่ีผลต่อสุขภาพจติและพัฒนาการของ

มนุษย ์บุคลกิภาพและการปรับตัว ปัญหาสขุภาพจติในสังคม โรคทางจติเวชและแนวทางในการป้องกันรักษา 

จติวทิยาคลนิกิ บทบาทของแพทยแ์ผนไทยในการสง่เสรมิสขุภาพจติในกลุม่เป้าหมายตา่งๆ   

     ววิัฒนาการทีเ่กีย่วกับการแพทยแ์ผนไทย ปรัชญา ศาสนา วัฒนธรรม ความเชือ่ดา้นสขุภาพ หลักการ

และวธิสีรา้งเสรมิสขุภาพแบบองคร์วมตามกระบวนการทางการแพทยแ์ผนไทย 

 

 



หลักสูตรการศึกษา94 95 
 
55322 รา่งกายมนุษย ์  (6 หนว่ยกติ) 

 Human Body 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักายวภิาค สรรีวทิยาของระบบตา่งๆ ของร่างกายในคนปกต ิ

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจพยาธวิทิยา ปฏกิริยิาการโตต้อบของร่างกายเมือ่เกดิพยาธสิภาพ 

 3. สามารถตรวจประเมนิ การปฐมพยาบาล และใหค้ าแนะน าเพือ่ป้องกันการเกดิโรคในระบบต่างๆ ของ

ร่างกาย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษากายวภิาค สรรีวทิยาในคนปกตแิละในภาวะเกดิพยาธสิภาพ การตรวจประเมนิ การปฐมพยาบาล

และการใหค้ าแนะน าเพื่อป้องกันการเกดิโรคของระบบกระดูก ขอ้ต่อ ระบบกลา้มเนื้อ ระบบประสาท ระบบ

ไหลเวยีนโลหติ ระบบหายใจ  ระบบย่อยอาหาร ระบบขบัถ่าย ระบบสบืพันธุ ์ระบบตอ่มไรท้อ่ และระบบภมูคิุม้กัน

 ศกึษาพยาธิวทิยา ปฏิกิริยาการโตต้อบของร่างกายเมื่อเกิดพยาธิสภาพ กลไกการเปลี่ยนแปลง

โครงสรา้งหนา้ที ่และการปรับตัวของอวัยวะสว่นตา่ง ๆ ของร่างกายตัง้แตร่ะดับเซลลแ์ละเนื้อเยือ่ โดยศกึษาใน

ระบบโครงร่างกระดูกและกลา้มเนื้อ ระบบประสาท ระบบไหลเวยีนโลหติและต่อมน ้าเหลอืง ระบบต่อมไรท้่อ 

ระบบหายใจ ระบบทางเดนิอาหาร ระบบขบัถา่ย ระบบทางเดนิปัสสาวะและระบบสบืพันธุ ์ 

55324 การฝึกปฏบิต้เิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย           (6 หนว่ยกติ) 

 Practice in Pharmaceutical Botany and Thai Traditional Pharmacy 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มทีกัษะในการจ าแนกพชืและเครือ่งยาไทยและเทศ 

 2. มทีกัษะในการจัดท าพพิธิภัณฑพ์ชืและการขยายพันธุพ์ชืสมนุไพร 

 3. มทีกัษะในการใช ้และการดแูลรักษาเครือ่งมอืปรุงยา 

 4. มทีกัษะในการปรุงยาจากเภสชัวตัถใุนรูปแบบตา่งๆ และการควบคมุคณุภาพยา  

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การฝึกปฏิบัตทิางเภสัชพฤกษศาสตร์ สัณฐานวทิยาของพืช หลักการทางอนุกรมวธิานพืช การดู

เอกลักษณ์ทางมหาทัศน์ทัง้พืชสดและแหง้ การส ารวจป่าศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพและ การใช ้

ประโยชน์พืชสมุนไพร การเก็บตัวอย่างพืชสมุนไพร การจัดท าพพิธิภัณฑพ์ืช การขยายพันธุพ์ืช สมุนไพรและ

พชืทอ้งถิน่ การใช ้การดแูลรักษาเครือ่งมอืปรุงยา การควบคมุคณุภาพยา การเตรยีม เภสชัวัตถ ุศลิปะในการปรุงยา

รูปแบบตา่งๆ การแต่งส ีกลิน่ และรส การจ่ายยาสมุนไพร ตลอดจน การใหค้ าแนะน าในการใชย้าสมุนไพร และ

การฝึกปฏบิตังิาน การผลติยาในสถานทีผ่ลติยา  

55325 นวดแผนไทย 1   (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Massage I  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมาของการนวดไทย มารยาทและจรรยาบรรณวชิาชพี

  การนวดไทย ความรูเ้บื้องตน้ของการนวดไทย ทฤษฎีเสน้ประธานสบิ กายวภิาคศาสตร์และ       

  สรีรวทิยาส าหรับการนวดไทย การฝึกก าลังนิ้วมือ ความรูพ้ื้นฐานการนวดไทยแบบเชลยศักดิ ์    

  และการนวดไทยแบบราชส านัก เสน้พื้นฐานและจุดสัญญาณ กายบรหิารฤๅษีดัดตน การอบและ 

  การประคบสมนุไพรเพือ่สง่เสรมิสขุภาพ 
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 2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับการซักประวตั ิตรวจร่างกาย วเิคราะหส์าเหต ุวนิจิฉัยโรคทางการแพทย์

  แผนไทยเทียบเคยีงแผนปัจจุบัน การนวดรักษาอาการโรคที่พบบ่อย การใหค้ าแนะน าเกี่ยวกับ   

  อาหารแสลงและการสง่ตอ่อยา่งเหมาะสม 

 3. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัมาตรฐานงานบรกิารดา้นนวดไทยในระบบโรงพยาบาล 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประวัติความเป็นมาของการนวด กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาส าหรับการนวด มารยาทและ

จรรยาบรรณวชิาชพีการนวดไทย ความรูเ้บือ้งตน้ของการนวดไทย ทฤษฎเีสน้ประธานสบิ การฝึกก าลงันิว้มอืและ

การแต่งรสมือ ความรูพ้ื้นฐานการนวดไทยแบบเชลยศักดิแ์ละการนวดไทยแบบราชส านัก เสน้พื้นฐานและ 

จดุสญัญาณ กายบรหิารฤๅษีดดัตน การใชย้าสมนุไพร การอบและการประคบสมนุไพรเพือ่สง่เสรมิสขุภาพ  

 การซักประวตั ิตรวจร่างกาย วเิคราะหส์าเหต ุวนิจิฉัยโรคทางการแพทยแ์ผนไทย การนวดรักษาอาการ

โรคทีพ่บบ่อย การใหค้ าแนะน าเกีย่วกับอาหารแสลงและการสง่ต่อผูป่้วยอย่างเหมาะสม รวมทัง้มาตรฐานงาน

บรกิารดา้นนวดไทยในระบบโรงพยาบาล 

55326 ประสบการณว์ชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Thai Traditional Medicine 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. น าความรูแ้ละทักษะมาใชใ้นการฝึกปฏบิัตงิานดา้นการแพทย์แผนไทยดว้ยการบูรณาการความรู  ้

  เวชกรรมไทย เภสชักรรมไทย และการนวดไทยมาใชก้บัผูป่้วยจรงิ 

 2. น าความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ากวชิาผดงุครรภไ์ทยมาใชใ้นสถานการณ์จรงิ 

 3. มทีกัษะในการตรวจวนิจิฉัยโรค การรักษา และค าแนะน าในการดแูลสขุภาพ 

 4. มคีณุธรรม จรยิธรรม และกฎหมายแหง่วชิาชพีทีเ่หมาะสมกบัการปฏบิตังิานทางการแพทยแ์ผนไทย 

 5. สามารถประยุกตห์ลักการและองคค์วามรูท้างการแพทยแ์ผนไทยในการแกไ้ขปัญหาการปฏบิัตงิาน

ในลกัษณะบรูณาการอยา่งเป็นระบบ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การน าความรูท้ักษะที่ไดจ้ากการศึกษาปฏิบัตมิาใชใ้นการฝึกปฏิบัติงานดา้นการแพทย์แผนไทย 

ดว้ยการบรูณาการความรูเ้วชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และการผดงุครรภไ์ทยมาใชก้ับผูป่้วยจรงิ

ภายใตก้ารควบคมุของอาจารยแ์หลง่ฝึก การใหก้ารตรวจวนิจิฉัยโรค การรักษาและค าแนะน าในการดแูลสขุภาพ 

และบรูณาการการรักษาร่วมกบัวชิาชพีอืน่ในสถานพยาบาล 

      การน าความรูแ้ละทกัษะทีไ่ดจ้ากวชิาผดงุครรภไ์ทยมาใชใ้นสถานการณ์จรงิ  

55328 เภสชักรรมแผนไทย 1  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Pharmacy I 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจประวตัแิละววิฒันาการของการแพทยแ์ผนไทยดา้นเภสชักรรมแผนไทยและยา

  เบญจกลู จรรยาเภสชั 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักเภสชักรรมแผนไทย 

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักเภสชัวตัถ ุ

 4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักสรรพคณุเภสชั รสของตัวยาและรสยาประธาน ความสมัพันธร์ะหวา่งรสยา

  กบัธาต ุอตุ ุอาย ุและกาล ตวัยาใชแ้ทนกนั 
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 5. มคีวามรูค้วามเขา้ใจการใชย้าสมุนไพร ยาจากสมุนไพร บัญชยีาหลักแห่งชาตจิากสมุนไพร บัญช ี

  ยาสามัญประจ าบา้นแผนโบราณ สมุนไพรในงานสาธารณสขุมูลฐาน สมุนไพรทีม่พีษิ ขอ้ควรระวัง

  และขอ้หา้มในการใชต้วัยา 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ประวัติและววิัฒนาการของการแพทย์แผนไทยดา้นเภสัชกรรมแผนไทยและยาเบญจกูล จรรยาเภสัช  

หลักเภสัชกรรม 4 ประการ การใชย้าสมุนไพร ยาจากสมุนไพร บัญชยีาหลักแห่งชาตจิากสมุนไพร บัญชยีาสามัญ

ประจ าบา้นแผนโบราณ สมุนไพรในงานสาธารณสขุมูลฐาน สมุนไพรทีม่พีษิ ขอ้ควรระวังและขอ้หา้มในการใชต้ัวยา 

สารส าคัญหลักและความปลอดภัยของผลติภัณฑจ์ากสมุนไพร ความส าคัญและการประยุกตใ์ชเ้ภสชัวัตถุ สรรพคุณ

เภสชั รสของตวัยาและรสยาประธาน ความสมัพันธร์ะหวา่งรสยากบัธาต ุอตุ ุอาย ุและกาล ตวัยาใชแ้ทนกนั 

55329 นวดแผนไทย 2  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Massage II  

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกับหลักการและทฤษฎกีารนวดเพือ่การบ าบัดโรค การซักประวัต ิตรวจร่างกาย 

  วนิจิฉัยโรคตามทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย 

 2. สามารถนวดเพื่อการบ าบัดตามศาสตรท์างดา้นการนวดแผนไทยและสามารถใหค้ าแนะน าหลังการนวด 

และสง่ตอ่ผูป่้วยได ้

 3. สามารถเทยีบเคยีงอาการและโรคกบัศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจบุนัหรอืการแพทยท์างเลอืก 

 4. สามารถนวดรักษาโรคทีพ่บบอ่ย โรคทางระบบกระดกูและกลา้มเนือ้ เทคนคิเฉพาะโรคได ้

 5. สามารถนวดสง่เสรมิสขุภาพ การนวดน ้ามัน การนวดนักกฬีา การดดัดงึ และการนวดฝ่าเทา้ได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 หลักการและทฤษฎกีารนวดเพื่อการบ าบัดโรค การซักประวัต ิการตรวจร่างกาย การวนิิจฉัยโรคตาม

ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย การวเิคราะห์สมุฏฐาน การเทียบเคียงอาการและโรคกับศาสตร์การแพทย์แผน

ปัจจุบันหรอืการแพทย์ทางเลอืก วธิีการนวดรักษาโรคที่พบบ่อย โรคทางระบบกระดูกและกลา้มเนื้อ เทคนิค

เฉพาะโรค การใหค้ าแนะน าหลังการนวด การสง่ตอ่ผูป่้วย การใชย้าสมุนไพรประกอบการนวด การนวดสง่เสรมิ

สขุภาพ การนวดน ้ามัน การนวดนักกฬีา การดดัดงึ และการนวด ฝ่าเทา้ 

55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Practice in Thai Traditional Massage 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มทีักษะในการซักประวัต ิการตรวจร่างกาย การตรวจประเมนิ การวนิิจฉัยและการบ าบัดโรคดว้ย

ศาสตรท์างการนวดแผนไทย 

 2. มีทักษะในการป้องกันโรค การฟ้ืนฟู การใหค้ าแนะน า การบันทกึขอ้มูล และการส่งต่อผูป่้วยใน

สถานพยาบาลและสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การน าความรูแ้ละทักษะทีไ่ดจ้ากวชิาการนวดไทยมาใชใ้นสถานการณ์จรงิ การฝึกปฏบิัตดิว้ยศาสตร ์

ทางการนวดแผนไทยเกีย่วกับการซักประวัต ิการตรวจร่างกาย การตรวจประเมนิทางดา้นการนวด การวนิิจฉัย 

การบ าบัดโรค การป้องกันโรค การฟ้ืนฟู การใหค้ าแนะน า การบันทกึขอ้มูล งานเวชระเบยีน  การส่งต่อผูป่้วย 

ทัง้ในสถานพยาบาลและสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 
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55331 เวชกรรมแผนไทย 1  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Therapy I 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจปรัชญา จรรยาแพทย ์แนวคดิทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย คัมภรีท์างการแพทย์

  และศพัทท์างการแพทยแ์ผนไทย 

 2. สามารถประยุกตอ์งคค์วามรู ้และทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทยตามคัมภรีแ์พทยแ์ผนไทย เพื่อใชเ้ป็น

  หลักการตรวจวนิิจฉัยแบบแผนไทยและแผนปัจจุบัน หลักการแปลผลเบือ้งตน้ของผลการตรวจ 

  ทางหอ้งปฏบิัตกิารการเปรยีบเทยีบความสมัพันธข์องสมุฏฐานการเกดิโรค อาการและพยาธสิภาพ

  ของโรคตามหลักการแพทยแ์ผนไทยและแผนปัจจุบัน แนวทางการรักษา การเลอืกใชย้าแผนไทย

  หรอืการตัง้ต ารับยาแผนไทยเพือ่การรักษา การสง่ตอ่ผูป่้วยได ้

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ปรัชญา แนวคดิและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย จรรยาแพทย์ องค์ความรูแ้ละสาระส าคัญในคัมภีร์

แพทยแ์ผนไทย ประกอบดว้ย ทฤษฎกีารแพทยแ์ผนไทย การก าเนดิมนุษย ์เบญจขันธ ์มหาภูตรูป สมุฏฐานแห่ง

โรคซึง่สมัพันธก์ับธาต ุฤดกูาล อาย ุเวลา สถานที ่อาหาร และพฤตกิรรม การปรับสมดลุของวาตะ ปิตตะ เสมหะ 

ตามหลักคัมภรี์วรโยคสาร หลักการตรวจโรค การวนิิจฉัยโรคตามต าราเวชศกึษา คัมภรีส์มุฏฐานวนิิจฉัย คัมภรี์

โรคนิทาน คัมภีรธ์าตุวภิังค ์และคัมภรีธ์าตุววิรณ์ คัมภรี์ปฐมจนิดา คัมภรี์มหาโชตรัต คัมภรี์ฉันทศาสตร์ คัมภีร์ 

ตกัศลิา คัมภรีส์ทิธสิารสงเคราะห ์คัมภรีม์ุขโรค คมัภรีอ์ภัยสนัตา คัมภรีธ์าตบุรรจบ คมัภรีม์ุจฉาปักขันทกิา คัมภรี์

อทุรโรค คมัภรีไ์พจติรม์หาวงศ ์คัมภรีว์ถิกีฏุฐโรค คัมภรีอ์ตสิาร คัมภรีท์พิยมาลา คมัภรีก์ษัย คมัภรีช์วดาร คัมภรี์

มัญชุสาระวเิชียร การวเิคราะห์และตีความในแต่ละคัมภีร์ หลักการตรวจโรคในแต่ละคัมภีร์ และศัพท์ทาง 

การแพทยแ์ผนไทยในแตล่ะคมัภรี ์ 

 การบันทกึประวัตผิูป่้วย แนวทางการบ าบัด การสั่งจ่ายยาและเลอืกใชย้าแผนไทย การปฐมพยาบาล

และการสง่ต่อผูป่้วย หลักการตรวจวนิจิฉัยแบบแผนไทยและแผนปัจจุบัน หลักการแปลผลเบือ้งตน้ของผลการ

ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร การเปรยีบเทยีบความสมัพันธข์องสมฏุฐานการเกดิโรค อาการและพยาธสิภาพของโรค

ตามหลักการแพทยแ์ผนไทยและแผนปัจจุบัน แนวทางการรักษา การเลอืกใชย้าแผนไทยหรอืการตัง้ต ารับยา

แผนไทยเพือ่การรักษา การสง่ตอ่ผูป่้วย 

55332 เวชกรรมแผนไทย 2  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Therapy II 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. สามารถประมวลและบรูณาการองคค์วามรูจ้ากคมัภรีแ์พทยแ์ผนไทย 

 2. สามารถเขา้ใจหลักการรักษาดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย สามารถเทยีบเคยีงอาการและโรคกับ

  ศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจบุันหรอืการแพทยท์างเลอืก การเลอืกใชย้าแผนไทยและการตัง้ต ารับยา

  แผนไทย 

 3. สามารถปฐมพยาบาลและการสง่ตอ่ผูป่้วย 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประมวลองคค์วามรู ้และบูรณาการคัมภีร์แพทย์แผนไทยเพื่อใชเ้ป็นหลักการตรวจวนิิจฉัย การ

วเิคราะห์สมุฏฐาน การบ าบัดรักษาดว้ยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ตลอดจนการป้องกันโรค การฟ้ืนฟู การ 

ใหค้ าแนะน า การสง่ตอ่ผูป่้วย และการเทยีบเคยีงอาการและโรคกบัศาสตรก์ารแพทยแ์ผนปัจจบุันหรอืการแพทย์

ทางเลอืก การปฐมพยาบาลและการสง่ตอ่ผูป่้วย หลักการแปลผลเบือ้งตน้ของผลการตรวจทางหอ้งปฏบิัตกิาร 

การเลอืกใชย้าแผนไทยและการตัง้ต ารับยาแผนไทยเพือ่การรักษา แนวทางการสง่ตอ่ผูป่้วย  

55333 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Practice in Thai Traditional Therapy 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มทีกัษะในการซกัประวตั ิการตรวจร่างกาย การวนิจิฉัย และการบ าบดัโรคดว้ยศาสตรท์างการแพทย์

แผนไทย 

 2. มีทักษะในการป้องกันโรค การฟ้ืนฟู การใหค้ าแนะน า การบันทกึขอ้มูล และการส่งต่อผูป่้วยใน

สถานพยาบาลและสถานบรกิารสขุภาพทางการแพทยแ์ผนไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การฝึกปฏบิัตดิว้ยศาสตรท์างเวชกรรมแผนไทยเกีย่วกับการซักประวัต ิการตรวจร่างกาย การวนิิจฉัย  

การบ าบัดโรค การป้องกันโรค การฟ้ืนฟู การใหค้ าแนะน า การบันทกึขอ้มูล งานเวชระเบยีน การส่งต่อผูป่้วย  

ทัง้ในสถานพยาบาลและสถานบรกิารสุขภาพทางการแพทย์แผนไทย ภายใตก้ารแนะน าของผูค้วบคุมงาน  

การพัฒนาทกัษะในการสือ่สารและสมัพันธภาพกับผูป่้วยและบคุลากรทางการแพทย ์

55334 เภสชักรรมแผนไทย 2  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Pharmacy II 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับหลักคณาเภสชั กระสายยา การใชต้ัวยาอันตราย การเก็บและการสกัด

  ตวัยาจากสมนุไพร การเตรยีมยาสมนุไพร 

 2. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลกัเภสชักรรม 

 3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและขอ้ควรระวงัในการใชย้าสมนุไพร 

 4. มคีวามรูค้วามเขา้ใจหลักการและวธิกีารผลติยาแผนไทย การขึน้ทะเบยีนต ารับยา การขออนุญาต

  ผลติและขายยา การควบคมุคณุภาพและการเก็บรักษาผลติภัณฑย์าสมนุไพร 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 คณาเภสัช จุลพิกัด พิกัดยา มหาพิกัด และพิกัดพิเศษ โครงสรา้งต ารับยาและการวเิคราะห์ยาไทย 

มาตราชัง่ตวง วดั หลกัเภสชักรรม หลกัการปรุงยาใหม้สีรรพคณุด ีหลักการและขอ้ควรระวงัในการใชย้าสมนุไพร 

วธิกีารใชต้ัวยาอันตราย การท าใหต้ัวยามพีษินอ้ยลง (การสะต ุประสะ และฆ่าฤทธิ)์ การเก็บรักษายาทีป่รุงแลว้ 

การก าหนดอายุยา เครื่องมือที่ใชใ้นการผลติและการปรุงยา การสกัดตัวยาจากสมุนไพร กระสายยา การใช ้

อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใชป้รุงยาและการเก็บรักษา การจ่ายยาแผนไทย การบริหารรา้นยาแผนไทย  

การขออนุญาตผลติและขายยา การขึน้ทะเบยีนต ารับยาแผนไทย หลกัการและวธิกีารทีด่ใีนการผลติยาแผนไทย

ในระดับอตุสาหกรรม การควบคมุคณุภาพวตัถดุบิ การควบคมุคณุภาพกระบวนการผลติยาส าเร็จรูป การเตรยีมยา

สมุนไพรประเภทยาน ้า ยากึง่แข็ง และยาของแข็ง การเก็บรักษาผลติภัณฑย์าสมุนไพร กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับ

สมนุไพร การวจัิยทางดา้นเภสชักรรมแผนไทย 
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55335 สงัคมวทิยา มานุษยวทิยาการแพทยแ์ละระบาดวทิยา  (6 หนว่ยกติ) 

 ส าหรบัการแพทยแ์ผนไทย 

 Sociology, Anthropology and Epidemiology for Thai Traditional Medicine 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. เขา้ใจสภาพสังคมและวัฒนธรรมทีเ่กีย่วกับการดูแลสุขภาพของมนุษย ์และการใชบ้รกิารสขุภาพ

  ตามแนวทางการแพทยแ์ผนไทย 

 2. เขา้ใจขอบเขตและวธิีการทางระบาดวทิยา ธรรมชาติของการเกดิโรคและสามารถประยุกต์ใช ้    

  หลกัการทางระบาดวทิยากับงานทางการแพทยแ์ผนไทยได ้

 3. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการแพทยพ์ืน้บา้นกบัการดแูลสขุภาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 สังคมวทิยาและมานุษยวทิยาพื้นฐาน การประยุกต์กับการแพทย์แผนไทยเกี่ยวกับสุขภาพ ความ

เจ็บป่วย การดแูลสขุภาพ และการใชบ้รกิารสขุภาพตามแนวทางการแพทยแ์ผนไทย  

 แนวคดิพื้นฐาน ความหมาย ขอบเขตและวธิกีารทางระบาดวทิยา ธรรมชาตขิองการเกดิโรค หลักการ

ควบคมุป้องกันโรค การใชเ้ครือ่งมอืทางระบาดวทิยาวัดการเกดิโรคและปัญหาสขุภาพ วธิกีารศกึษาทางระบาด

วทิยา การเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค การประยุกต์ความรูท้างระบาดวทิยาในการปฏิบัติงานการแพทย ์

แผนไทย  

 การสืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบา้นไทย แนวคดิและกระบวนการรักษา การตัง้ต ารับยาและ 

การรักษาดว้ยการแพทยพ์ืน้บา้นประจ าทอ้งถิน่ 

55401 การวจิยัทางการแพทยแ์ผนไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Research in Thai Traditional Medicine 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิ หลกัการและความส าคญัของการวจัิยตอ่การพัฒนาการแพทยแ์ผนไทย 

  จรรยาบรรณนักวจิัย กระบวนการท าวจิัย 

 2. สามารถจัดท าโครงร่างการวจัิย การวจัิยเชงิคณุภาพ การวจัิยเชงิปรมิาณ การวจัิยในหลอดทดลอง 

  การวจัิยในสัตวท์ดลอง การวจิัยทางคลนิิก การวจิัยภูมิปัญญาและพฤกษศาสตร์พื้นบา้น สถิต  ิ    

  วเิคราะหใ์นการวจิัย การเขยีนรายงานการวจิัย การน าเสนอผลงานวจิัยได ้

 3. สามารถประยุกตร์ะเบยีบวธิกีารวจัิยไปใชเ้ป็นแนวทางในการวจัิยทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยได ้

  ทัง้การพัฒนาโครงการวจิัยใหมแ่ละการน ากระบวนการวจัิยไปใชใ้นการพัฒนางานประจ า 

 4. สามารถคน้ควา้ขอ้มลูการแพทยแ์ผนไทยอย่างเป็นระบบจากต ารา วารสาร สิง่พมิพ ์และแหลง่ขอ้มูล

  อืน่ได ้

 5. สามารถจัดท าโครงงานวจิัยทางดา้นการแพทย์แผนไทยได ้และสามารถวเิคราะห์ประเมินคุณค่า 

  งานวจิัยได ้
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ หลักการและความส าคัญของการวจัิยต่อการพัฒนาการแพทยแ์ผนไทย จรรยาบรรณนักวจัิย 

กระบวนการท าวจัิย การจัดท าโครงร่างการวจัิย การวจัิยเชงิคุณภาพ การวจัิยเชงิปรมิาณ การวจัิยในหลอด

ทดลอง การวจัิยในสตัวท์ดลอง การวจัิยทางคลนิิก การวจัิยภูมปัิญญาและพฤกษศาสตรพ์ื้นบา้น สถติวิเิคราะห ์

ในการวจัิย การเขยีนรายงานการวจิัย การน าเสนอผลงานวจิัย การคน้ควา้ขอ้มูลการแพทยแ์ผนไทยอย่างเป็น

ระบบจากต ารา วารสาร สิง่พมิพ ์และแหลง่ขอ้มลูอืน่ การจัดท าโครงงานวจัิยทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยในการ

เสนอขอทนุสนับสนุนการวจิัย รวมถงึหลกัการจรยิธรรมการวจิัยในมนุษย ์

55402 ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย  (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Traditional Midwifery and Practice in Thai Traditional Midwifery 

 วตัถปุระสงค ์เพือ่ใหนั้กศกึษา 

 1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจ กายวภิาคศาสตร ์สรรีวทิยาของการตัง้ครรภ ์กลไกการคลอด การปฏบิัตเิพื่อ

  ชว่ยเหลอืการคลอด 

 2. มีความรูเ้กี่ยวกับการส่งเสรมิสุขภาพมารดาและทารกของผดุงครรภ์ไทยตามคตคิวามเชื่อและ 

  การปฏิบัตติามองค์ความรูต้ามคัมภีร์ทางการแพทย์แผนไทยทัง้ระยะตัง้ครรภ์ ก่อนคลอดและ 

  หลงัคลอด 

 3. สามารถประยุกตอ์งคค์วามรูด้า้นผดุงครรภแ์ผนไทยในการวนิิจฉัยการตัง้ครรภ ์การท าคลอดปกต ิ

  การดแูลมารดาและทารกระหวา่งตัง้ครรภ ์ระยะกอ่นและหลงัคลอด 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

  แนวคดิและหลักการของการผดุงครรภไ์ทย หนา้ทีแ่ละบทบาท จรรยาบรรณและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กับผดุงครรภ์ไทย ความหมายและความส าคัญของการผดุงครรภ์ไทย กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  

การตัง้ครรภ์ การสง่เสรมิสขุภาพและการดูแลมารดาและทารกระยะก่อนคลอด ระหว่างคลอดและหลังคลอด 

ตามแนวทางการแพทยแ์ผนไทย ความผดิปกตขิองมารดาและทารก การสง่ตอ่ผูป่้วย วธิกีารท าคลอดในรายปกติ

ทีไ่มม่ภีาวะแทรกซอ้น  

        การดูแลมารดาหลังคลอดดว้ยวิธีการแพทย์แผนไทยในสถานการณ์จริง ไดแ้ก่ การนวดไทย  

การประคบสมุนไพร การทับหมอ้เกลอื การน่ังถ่าน การเขา้กระโจม การอาบน ้าสมุนไพร การพันผา้หนา้ทอ้ง  

และการใหค้ าแนะน า ขอ้หา้มและขอ้ควรปฏบิัต  ิโดยค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และกฎหมายแห่งวชิาชพี  

การผดงุครรภไ์ทย รวมทัง้การพัฒนาทกัษะในการสือ่สารและสมัพันธภาพกับผูป่้วยและบคุลากรทางการแพทยไ์ด ้



ภาคผนวก
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การศกึษาภาคปฏบิตัหิลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  

วชิาเอกสาธารณสขุชุมชน 
 

 การฝึกปฏิบัติในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วชิาเอกสาธารณสุขชุมชน เป็นการฝึกปฏิบัต ิ  

ที่ก าหนดขึ้นส าหรับนักศึกษาที่ศ ึกษาในหลักสูตรนี้  เพื่อฝึกทักษะให เ้ป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ 

สาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งขณะนี้ก าหนดไวจ้ านวน 2 ชุดวชิา คือ 52405 การฝึกงานวชิาชีพสาธารณสุขในชุมชน  

และชดุวชิา 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ 

  โดยการฝึกปฏบิัตปิระกอบดว้ย การฝึกเบือ้งตน้ การฝึกปฏบิัตดิว้ยตนเอง การฝึกตามมอบหมาย การฝึก

เสรมิทกัษะ โครงงานส ารวจขอ้มลูทางสขุภาพ และการฝึกอบรมเขม้ 

 

กจิกรรมและแนวทางการฝึกปฎบิตั ิ

  1. ชุดวชิา 52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชุมชน 

   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน ไดก้ าหนดใหชุ้ดวิชา 52405  

การฝึกงานวิชาชีพสาธารณสุขในชุมชน ท าการจัดฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางสาธารณสุขชุมชน  

โดยนักศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเมือ่เหลอืไม่เกนิ 3 ชดุวชิาสดุทา้ยของหลักสตูร เพื่อใหนั้กศกึษาไดศ้กึษา 

ชดุวชิาอืน่ๆ ทีจ่ าเป็นต่อการฝึกปฏบิัตมิาก่อน โดยก าหนดลักษณะการฝึกปฏบิัต ิ3 ลักษณะ รวมประมาณ 540 

ชัว่โมง (90 ชัว่โมงตอ่หน่วยกติตอ่ภาคการศกึษา) ดงันี ้

   1.1 การฝึกเบื้องต้น อย่างนอ้ย 33 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมเวลาประมาณ  132 ชั่วโมงต่อ 

ภาคการศกึษา  

   1.2 การฝึกตามมอบหมาย อย่างนอ้ย 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลา 10 สัปดาห์ รวมเวลา

ประมาณ 360 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษา 

1.3 การฝึกเสรมิทกัษะ โดยใชเ้วลาประมาณไมน่อ้ยกวา่ 48 ชัว่โมงตอ่ภาคการศกึษา 

 

สปัดาหท์ี ่1-2  สปัดาหท์ี ่3  สปัดาหท์ี ่4-14  สปัดาหท์ี ่15 
       

การฝึกเบือ้งตน้ 

132 ชัว่โมง 

 การฝึกเสรมิทกัษะ

คร ัง้ที ่1 

32 ชัว่โมง  

 การฝึกตามมอบหมาย

360 ชัว่โมง 

 การฝึกเสรมิทกัษะ 

คร ัง้ที ่2 

16 ชัว่โมง  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ เนือ่งจากนักศกึษามปีระสบการณ์พืน้ฐานทางดา้นสาธารณสขุ แตกตา่งกนั คณะกรรมการบรหิารชดุวชิาจะมกีารพจิารณาและ

ก าหนดการฝึกเบือ้งตน้ และการฝึกตามมอบหมาย โดยเทยีบเคยีงประสบการณ์ของนักศกึษา ซึง่อาจเพิม่จ านวนชั่วโมง

ส าหรับนักศกึษาทีม่ปีระสบการณ์ทางดา้นสาธารณสขุนอ้ยหรอืไมม่ ี
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  2. ชุดวชิา 52402 ประสบการณว์ชิาชพีสาธารณสขุ 

เพื่อใหก้ารจัดการศกึษาภาคปฏบิัตชิดุวชิานี้สัมฤทธผิลตามวัตถุประสงค ์การจัดการเรียนการสอน

ภาคปฏบิตัสิ าหรับชดุวชิา 52402 ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ ซึง่ประกอบดว้ย 

  2.1 การฝึกปฏบิตัดิว้ยตนเอง มหาวทิยาลัยสโุขทัยธรรมาธริาชเป็นมหาวทิยาลัยในระบบเปิด  

ที่ยึดหลักปรัชญาการเรียนการสอนทางไกล มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนผ่านการเรียนรู ้

ตลอดชวีติ โดยไม่อาศัยชัน้เรียน กระบวนการฝึกภาคปฏบิัตบินพื้นฐานความเชือ่ในระบบนี้ในหลักสตูรระดับ

ปรญิญาตรทีีม่คีวามเป็นวชิาชพีเฉพาะ จงึใหค้วามส าคัญกับการฝึกปฏบิัตดิว้ยตนเองผ่านกระบวนการน าความรู ้

และประสบการณ์ไปประยุกตใ์ช ้และการเรยีนรูผ้่านสถานการณ์บนโลกแห่งความเป็นจรงิในสถานทีป่ฏบิัตงิาน

ประจ า และในชวีติประจ าวัน ดังนัน้ นักศกึษาในหลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบัณฑติ วชิาเอกสาธารณสขุชมุชน 

ซึง่สว่นใหญ่เป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เดมิ โดยเฉพาะปฏบิัตงิานประจ าทีเ่กีย่วขอ้งกับหลักสตูรทีก่ าลัง

ศกึษาหรือเป็นผูท้ี่ประสงค์จะน าความรูท้ี่ก าลังศกึษาไปประยุกต์ใชใ้นการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัว  

จงึไดรั้บจ านวนชัว่โมงจากการฝึกปฏบิัตดิว้ยตนเองจ านวน 70 ชัว่โมง หรอืประมาณ 3 ชัว่โมงตอ่สปัดาห ์

  2.2 โครงงานส ารวจขอ้มูลทางสุขภาพ เป็นการฝึกปฏบิัตติามมอบหมายและการเรยีนรูผ้่านสือ่

การเรียนการสอนทีม่หาวทิยาลัยก าหนด เพื่อใหนั้กศกึษาไดเ้รียนรูแ้ละฝึกฝนทักษะทีเ่กีย่วขอ้งในการส ารวจ

ขอ้มูลสขุภาพ ไดแ้ก ่การเก็บขอ้มูลตามแบบสอบถามทีม่หาวทิยาลัยก าหนด วเิคราะหข์อ้มูลสถติกิารเขยีนรายงาน

ผลการศกึษา และน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อน าสง่ และร่วมแลกเปลีย่นความคดิเห็นระหว่างนักศกึษาและอาจารย์

ในการฝึกอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ คดิเป็นจ านวนการฝึกประมาณ 140 ชัว่โมง 

  2.3 การฝึกอบรมเขม้เสรมิประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสุข เป็นการอบรมเชงิปฏบิัตกิาร 

ที่มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน โดยใชส้ื่อการสอนและกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 

กจิกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และสถานการณ์จ าลอง คดิเป็นจ านวนชั่วโมงการฝึกปฏบิัตปิระมาณ 60 ชั่วโมง โดยมี

วตัถปุระสงคด์งันี ้

   1) เพือ่สง่เสรมิใหนั้กศกึษาไดเ้รยีนรูใ้นการท างานเป็นทมีผ่านสถานการณ์จ าลองการวนิจิฉัย

ชมุชน  

   2) เพือ่ใหนั้กศกึษาไดรั้บการเตรยีมความพรอ้มในการเป็นผูใ้หบ้รกิารสขุภาพทีม่จีรรยาบรรณ

วชิาชพีของนักสาธารณสุขชุมชน มีความซือ่สัตย์ มีความรับผิดชอบ ค านึงถงึสทิธแิละความเป็นมนุษย์ของ

ผูรั้บบรกิาร 

   3) เพื่อสรา้งเสรมิลักษณะการเป็นผูน้ าในการท างานสาธารณสขุ เช่น ความสามารถในการ

ท างานร่วมกบัผูอ้ ืน่ การสือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพ กระบวนการตดัสนิใจ และความรับผดิชอบตอ่องคก์รและสงัคม 
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การศกึษาภาคปฏบิตัแิละภาคสนามหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ        

วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
 

  การฝึกปฏบิัตใินหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ วชิาเอกอาชวีอนามัยและความปลอดภัย เป็นการฝึก

ปฏบิตัทิีก่ าหนดขึน้ส าหรับนักศกึษาทีล่งทะเบยีนเรยีนใน 3 ชดุวชิาตอ่ไปนี ้คอื 

  1. ชดุวชิา 54125 การตรวจวัดและประเมนิทางสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม และชุดวชิา 54132 เทคโนโลยี

วศิวกรรมความปลอดภัย ซึง่จ าแนกการฝึกปฏิบัตอิอกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การฝึกดว้ยตนเองและการฝึกเสริม

ทกัษะ  

  2. ชุดวชิา 54135 ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

ซึง่นักศกึษาจะตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมเขม้ และตอ้งฝึกงานภาคสนามในสถานประกอบกจิการดว้ย 

   

กจิกรรมและแนวทางการฝึกปฏบิตั ิ

  1. ชุดวชิา 54125 การตรวจวดัและประเมนิทางสุขศาสตรอ์ุตสาหกรรม 

   1.1 การฝึกดว้ยตนเอง หมายถงึ การฝึกปฏบิัตขิองนักศกึษาตามกจิกรรมทีก่ าหนดไวใ้นแตล่ะหน่วย

ของเอกสารการสอน โดยก าหนดใหนั้กศกึษาใชเ้วลาท ากจิกรรม 1 หน่วยการสอน ประมาณ 3 ชั่วโมง ดังนัน้ ใน 15 

หน่วยการสอน นักศกึษาจะใชเ้วลาฝึกดว้ยตนเองรวม 45 ชัว่โมง 

   1.2 การฝึกเสรมิทกัษะ หมายถงึ การฝึกปฏบิัตทิีม่หาวทิยาลยัจัดขึน้ เพือ่ประเมนิความรู ้และทักษะ

การฝึกปฏบิัตงิานของนักศกึษาดา้นสขุศาสตรอ์ุตสาหกรรม โดยมอีาจารยฝึ์กปฏบิัตเิป็นผูใ้หค้ าแนะน าและควบคุม 

การฝึกและประเมนิผล การฝึกเสรมิทกัษะจะจัดขึน้ทีม่หาวทิยาลยัและ/หรอืสถานทีท่ีก่ าหนด 

 จ านวนชัว่โมงในการฝึกเสรมิทกัษะ รวม 52 ชัว่โมง เพือ่ด าเนนิกจิกรรมตา่งๆ ดังนี้ ชมวดีทิศัน์

เกีย่วกับสภาวะสิง่แวดลอ้มในการท างาน การฝึกปฏบิัตกิารใชเ้ครื่องมือการตรวจวัดและประเมนิทางดา้นสขุศาสตร์

อตุสาหกรรม การอภปิรายผลการปฏบิตั ิและการทดสอบความรูเ้กีย่วกบัเครือ่งมอืทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

  2. ชุดวชิา 54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภยั 

   2.1 การฝึกดว้ยตนเอง หมายถงึ การฝึกปฏบิัตขิองนักศกึษาตามกจิกรรมทีก่ าหนดไวใ้นแตล่ะหน่วย

ของเอกสารการสอน โดยก าหนดใหนั้กศกึษาใชเ้วลาท ากจิกรรม 1 หน่วยการสอน ประมาณ 3 ชั่วโมง ดังนัน้ ใน 15 

หน่วยการสอน นักศกึษาจะใชเ้วลาฝึกดว้ยตนเองรวม 45 ชัว่โมง 

   2.2 การฝึกเสรมิทกัษะ หมายถงึ การฝึกปฏบิัตทิีม่หาวทิยาลยัจัดขึน้ เพือ่ประเมนิความรู ้และทักษะ

การฝึกปฏบิัตงิานของนักศกึษาดา้นเทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภัย โดยมอีาจารยฝึ์กปฏบิัตเิป็นผูใ้หค้ าแนะน า

และควบคุมการฝึกและประเมนิผล การฝึกเสริมทักษะจะจัดขึน้ที่มหาวิทยาลัยและ/หรือสถานที่ที่ก าหนด  

 จ านวนชั่วโมงในการฝึกเสริมทักษะ รวม 40 ชั่วโมง เพื่อฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคโนโลยี

วศิวกรรมความปลอดภัย เช่น ความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องจักร การเคลื่อนยา้ยวัสด ุ 

การป้องกันและระงับอัคคภีัย อุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยสว่นบคุคล เป็นตน้ การอภปิรายผลและการทดสอบ

ความรูเ้กีย่วกับเนือ้หาทีฝึ่กปฏบิตั ิ
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  3. ชุดวชิา 54135 ประสบการณ์วชิาชีพอาชีวอนามยั ความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้ม 

ในการท างาน 

 การฝึกปฏบิัตใินชดุวชิานี้เป็นการฝึกอบรมเขม้ ซึง่หมายถงึการเขา้รับการอบรมเขม้ตามระยะเวลา

และสถานที ่ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

 

กจิกรรมการฝึกงานภาคสนามวชิาชพีอาชวีอนามยัและความปลอดภยั  

ในภาคการศกึษาสุดทา้ย นักศกึษาตอ้งฝึกงานภาคสนามวชิาชพีอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

ในสถานประกอบกจิการ รวม 250 ชั่วโมง เพื่อบูรณาการความรูท้ีไ่ดศ้กึษามาสูก่ารปฏบิัตแิบบองคร์วมภายใต ้

การควบคุมและใหค้ าปรึกษาจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร การฝึกงานภาคสนามวชิาชีพอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย 

 

การประเมนิผล 

การประเมนิผลทัง้สามชดุวชิาขา้งตน้นัน้ นักศกึษาจะตอ้งสอบผ่านทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิัต ิในกรณี 

ที่สอบไม่ผ่านนักศึกษาจะตอ้งปฏิบัติตามประกาศมหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การประเมนิผลและการสอบซอ่มชดุวชิาทีม่กีารฝึกปฏบิตั ิและชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพี 

ส าหรับการฝึกงานภาคสนาม จะประเมนิจากผลงานการฝึกภาคสนามของนักศกึษา ทัง้นี้ นักศกึษา 

ตอ้งผา่นการประเมนิผล จงึจะสามารถส าเร็จการศกึษาได ้
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    การศกึษาภาคปฏบิตัหิลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑติ 

   
  การฝึกปฏิบัติในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตเป็นการฝึกปฏิบัติที่ก าหนดขึ้นส าหรับนักศึกษา 

ทีล่งทะเบยีนเรยีนในชดุวชิาตอ่ไปนี ้คอื 

  1. ชดุวชิา 55203  จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

  2. ชดุวชิา 55204  เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

  3. ชดุวชิา 55322  ร่างกายมนุษย ์

  4. ชดุวชิา 55324  การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย 

  5. ชดุวชิา 55325  นวดแผนไทย 1 

  6. ชดุวชิา 55326  ประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย 

  7. ชดุวชิา 55328  เภสชักรรมแผนไทย 1 

  8. ชดุวชิา 55329  นวดแผนไทย 2 

  9. ชดุวชิา 55330  การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย 

  10. ชดุวชิา 55331  เวชกรรมแผนไทย 1 

  11. ชดุวชิา 55332  เวชกรรมแผนไทย 2 

  12. ชดุวชิา 55333  การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย 

  13. ชดุวชิา 55334  เภสชักรรมแผนไทย 2 

  14. ชดุวชิา 55401  การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย 

  15. ชดุวชิา 55402  ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย 

 
กจิกรรมและแนวทางการฝึกปฏบิตัหิลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทย 

  1. การฝึกดว้ยตนเอง เป็นการฝึกปฏบิัตทิางการแพทยแ์ผนไทยในดา้นทีศ่กึษา (เอกสารการสอน ซดีี

เสียง ดีวดีี ซีดีมัลติมีเดีย วทิยุโทรทัศน์) การใหค้ าแนะน า ใหค้ าปรึกษา และการแกไ้ขปัญหาสุขภาพแก่

ผู รั้บบริการทางการแพทย์แผนไทยในขณะปฏิบัติหนา้ที่ประจ า หรือฝึกปฏิบัติดว้ยตนเอง ณ สถานบริการ 

ทีม่หาวทิยาลยัก าหนด 

  2. การฝึกปฏบิตัติามมอบหมาย เป็นการฝึกปฏิบัตเิฉพาะดา้นตามที่ชุดวชิานั้นๆ ก าหนดดว้ย

การศึกษาดว้ยตนเองเป็นรายกรณี และท าการสังเกต ปฏิบัตหิรือทดลองจนไดท้ักษะตามที่ก าหนดใหศ้ึกษา  

โดยมอีาจารยท์ีม่คีวามสามารถเฉพาะ (อาจารยฝึ์กปฏบิตัทิีไ่ดรั้บมอบหมาย) ใหค้ าแนะน าและประเมนิผล 

  3. การฝึกเสรมิทกัษะ เป็นการฝึกปฏบิัตเิฉพาะดา้นตามลักษณะของชุดวชิา เช่น การเสริมทักษะต่าง  ๆ 

การอภปิรายผลการฝึกปฏบิัต ิการแลกเปลีย่นประสบการณ์ การศกึษาดงูานเพิม่เตมิ ซึง่มหาวทิยาลัยจะก าหนด

ระยะเวลาทีแ่น่นอนเพือ่เขา้รับการฝึกตามสถานทีท่ีก่ าหนด โดยมอีาจารยส์อนเสรมิฝึกเสรมิทักษะทีม่หาวทิยาลัย

แตง่ตัง้เป็นผูค้วบคมุและประเมนิผล 

  4. การฝึกอบรมเขม้ เป็นการฝึกปฏบิัตเิกีย่วกับการพัฒนาบุคลกิภาพ การท างานเป็นทมี การวเิคราะห์

สถานการณ์จ าลองเพือ่การแกไ้ขปัญหา การจัดการดว้ยการวางแผน การด าเนนิการ และการพัฒนางาน 
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การประเมนิผล 

  การประเมนิผลทัง้ 15 ชดุวชิาดังกลา่ว นักศกึษาจะตอ้งไดค้ะแนนการฝึกปฏบิัตขิองแตล่ะชดุวชิาไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 60 จงึจะถอืวา่สอบผ่าน 

  การฝึกปฏบิัตหิลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิตในแต่ละชุดวชิามีจ านวนหน่วยกติ ประเภทและ

ชัว่โมงการฝึกปฏบิตั ิและคะแนนการประเมนิผล ตามตารางดงันี้ 

 

ชุดวชิา 

(เรยีงตามรหสัชุดวชิา) 

จ านวน 

หนว่ย

กติ 

ประเภทและจ านวนช ัว่โมง 

การฝึกปฏบิตั ิ

การประเมนิผล 

ฝึก 

ดว้ย 

ตนเอง 

ฝึก

ตาม 

มอบ 

หมาย 

ฝึก 

เสรมิ 

ทกัษะ 

ฝึก 

อบรม 

เขม้ 

รวม 

ช ัว่โมง 

ฝึก

ปฏบิตั ิ

คะแนน 

ขอ้ 

เขยีน 

คะแนน 

การฝึกปฏบิตั ิ รวม 

คะแนน รายงาน ทกัษะ รวม 

55203 จุลชวีวทิยา ปรสติวทิยา 

และพยาธสิรรีวทิยาส าหรับ

การแพทยแ์ผนไทย 

6 30 - 30 - 60 50 10 40 50 100 

55204 เคมเีภสัชวัตถ ุเภสัชวทิยา 

และพษิวทิยาส าหรับ

การแพทยแ์ผนไทย 

6 30 - 60 - 90 50 10 40 50 100 

55322 รา่งกายมนุษย ์ 6 30 - 90 - 120 50 10 40 50 100 

55324 การฝึกปฏบัิตเิภสัช

พฤกษศาสตร ์

และเภสัชกรรมแผนไทย 

6 100 200 60 - 360 40 20 40 60 100 

55325 นวดแผนไทย 1 6 30 - 135 - 165 60 10 30 40 100 

55326 ประสบการณ์วชิาชพี 

การแพทยแ์ผนไทย 

6 30 211 80 39 360 40 10 50 60 100 

55328 เภสัชกรรมแผนไทย 1 6 30 - 90 - 120 60 10 30 40 100 

55329 นวดแผนไทย 2 6 30 - 135 - 165 60 10 30 40 100 

55330 การฝึกปฏบัิตนิวดแผนไทย 6 30 210 150 - 390 40 20 40 60 100 

55331 เวชกรรมแผนไทย 1 6 30 - 90 - 120 60 10 30 40 100 

55332 เวชกรรมแผนไทย 2 6 30 - 90 - 120 60 10 30 40 100 
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ชุดวชิา 

(เรยีงตามรหสัชุดวชิา) 

จ านวน 

หนว่ยกติ 

ประเภทและจ านวนช ัว่โมง 

การฝึกปฏบิตั ิ

การประเมนิผล 

ฝึก 

ดว้ย 

ตนเอง 

ฝึก

ตาม 

มอบ 

หมาย 

ฝึก 

เสรมิ 

ทกัษะ 

ฝึก 

อบรม 

เขม้ 

รวม 

ช ัว่โมง 

ฝึก

ปฏบิตั ิ

คะแนน 

ขอ้ 

เขยีน 

คะแนน 

การฝึกปฏบิตั ิ รวม 

คะแนน รายงาน ทกัษะ รวม 

55333 การฝึกปฏบัิตเิวชกรรม 

แผนไทย 

6 30 210 150 - 390 40 20 40 60 100 

55334 เภสัชกรรมแผนไทย 2 6 30 - 90 - 120 60 10 30 40 100 

55401 การวจัิยทางการแพทย ์

แผนไทย 

6 30 100 50 - 180 50 10 40 50 100 

55402 ผดงุครรภแ์ผนไทย และ 

การฝึกปฏบัิตผิดงุครรภ ์

แผนไทย 

6 30 90 90 - 210 40 10 50 60 100 
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     หลกัเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชุดวชิาเลอืกเสร ี

การลงทะเบยีนเรียนชุดวชิาเลอืกเสรี นักศกึษาสามารถเลอืกศกึษาไดจ้ากชุดวชิาหรอืรายวชิาต่างๆ  

ทีเ่ปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทยีบเท่า (ตาม

ประกาศฯ หลักเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีนชดุวชิาเลอืกเสร ีพ.ศ. 2562) ยกเวน้ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่ลีักษณะ

ดงัตอ่ไปนี ้

(1)  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของทกุสาขาวชิา 

(2)  ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่เีนือ้หาซ ้าซอ้นกบัชดุวชิาบงัคับอืน่ๆ ในหลกัสตูรทีเ่รยีน 

(3)  ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีม่กีารก าหนดคณุสมบตัแิละทักษะพืน้ฐานไวโ้ดยเฉพาะ 

(4)  ชดุวชิาหรอืรายวชิาทีส่ภาวชิาการมมีตอินุมัตไิมใ่หเ้ป็นชดุวชิาเลอืกเสรี 

(5)  ชุดวชิาหรือรายวชิาทีม่ีเนื้อหาและมีการท ากจิกรรมภาคปฎบิัต ิหรือตามที่สภาวชิาชพี หรือองคก์ร

วชิาชพีก าหนด  

ชดุวชิาต่างๆ ทีส่าขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพไม่อนุญาตใหเ้ลอืกเป็นชดุวชิาเลอืกเสรตีามลักษณะ

ดงักลา่วขา้งตน้มรีายชือ่ดงันี ้

    ส าหรบัหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑติ วชิาเอกสาธารณสขุชุมชน 

 

1. ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของทกุสาขาวชิา 

2. ชดุวชิา 11006 ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์

3. ชดุวชิา 11007 ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

4. ชดุวชิา 11008 ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรมการบรกิาร 

5. ชดุวชิา 11009 ภาษาและวัฒนธรรมจนี 

6. ชดุวชิา 11312 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

7. ชดุวชิา 14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง 

8. ชดุวชิา 14212 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

9. ชดุวชิา 14213 การอา่นภาษาองักฤษ 1 

10. ชดุวชิา 14214 การเขยีนภาษาองักฤษ 1 

11. ชดุวชิา 14215 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งตน้ 

12. ชดุวชิา 14216 การสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรม 

13. ชดุวชิา 14217 การอา่นรอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ 

14. ชดุวชิา 14317 การอา่นภาษาองักฤษ 2 

15. ชดุวชิา 14318 หลกัการแปล 

16. ชดุวชิา 14319 ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ 

17. ชดุวชิา 14320 การออกเสยีงภาษาองักฤษ 

18. ชดุวชิา 14321 วรรณคดเีบือ้งตน้ 

19. ชดุวชิา 14421 การเขยีนภาษาองักฤษ 2 

20. ชดุวชิา 14422 การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธผิล 

21. ชดุวชิา 14424 วรรณคดโีลก 

22. ชดุวชิา 16344 การพูดและการแสดงส าหรับวทิยุกระจายเสยีง 
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23. ชดุวชิา 16360 การศกึษาชมุชนเพือ่การวจัิยและพัฒนา 

24. ชดุวชิา 16423 การผลติภาพยนตรข์ัน้สงู 

25. ชดุวชิา 16426 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา 

26. ชดุวชิา 16440 การเขยีนส าหรับสือ่สิง่พมิพ/์การเขยีนเชงิวารสารศาสตร ์

27. ชดุวชิา 16441 การผลติสือ่ส ิง่พมิพ/์การผลติและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์ 

28. ชดุวชิา 16445 การจัดและการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงเบือ้งตน้/ 

   การจัดรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุออนไลน์  

29. ชดุวชิา 16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงขัน้สงู/การผลติรายการวทิยุกระจายเสยีง 

30. ชดุวชิา 16448 การผลติรายการโทรทัศนเ์บือ้งตน้/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้ 

31. ชดุวชิา 16449 การผลติรายการโทรทัศนข์ัน้สงู/ 

   การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันข์ัน้สงู 

32. ชดุวชิา 16452 การผลติภาพยนตรเ์บือ้งตน้ 

33. ชดุวชิา 16455 การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา 

34. ชดุวชิา 16457 การเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธ ์

35. ชดุวชิา 16458 การสรา้งสรรคแ์ละผลติงานประชาสมัพันธ ์

36. ชดุวชิา 16463 การวางแผน การออกแบบและการผลติสือ่ชมุชน 

37. ชดุวชิา 20001 ระบบการเรยีนการสอน 

38. ชดุวชิา 20002 การพัฒนาพฤตกิรรมเด็ก 

39. ชดุวชิา 20101 พืน้ฐานการศกึษา 

40. ชดุวชิา 20201 พัฒนศกึษา 

41. ชดุวชิา 20202 วทิยาการการสอน 

42. ชดุวชิา 20203 การศกึษากบัชวีติและชมุชน 

43. ชดุวชิา 21201 พฤตกิรรมวยัเด็ก 

44. ชดุวชิา 21211 วทิยาศาสตรส์ขุภาพระดับปฐมวยัศกึษา 

45. ชดุวชิา 21311 พฤตกิรรมการสอนปฐมวยัศกึษา 

46. ชดุวชิา 21312 สือ่การสอนระดบัปฐมวัยศกึษา 

47. ชดุวชิา 21313 วรรณกรรมและลลีาคดรีะดับปฐมวยัศกึษา 

48. ชดุวชิา 21321 พฤตกิรรมการสอนประถมศกึษา 

49. ชดุวชิา 21322 สือ่การสอนระดบัประถมศกึษา 

50. ชดุวชิา 21323 การสอนกลุม่ทกัษะ 1: ภาษาไทย 

51. ชดุวชิา 21324 การสอนกลุม่ทกัษะ 2: คณติศาสตร ์

52. ชดุวชิา 21325 การสอนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา 

53. ชดุวชิา 21401 วรรณกรรมประถมศกึษา 

54. ชดุวชิา 21411 การสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติระดบัปฐมวัยศกึษา 

55. ชดุวชิา 21412 การสรา้งเสรมิลักษณะนสิยัระดับปฐมวยัศกึษา 

56. ชดุวชิา 21413 การจัดการศนูยแ์ละโรงเรยีนปฐมวยัศกึษา 

57. ชดุวชิา 21421 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ 
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58. ชดุวชิา 21422 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิลักษณะนสิยั 

59. ชดุวชิา 21423 การสอนกลุม่การงานและพืน้ฐานอาชพี 

60. ชดุวชิา 22151 ความคดิเชงิวเิคราะห ์

61. ชดุวชิา 22211 ภาษาไทย 1: การใชภ้าษาส าหรับครู 

62. ชดุวชิา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธส์ าหรับครู 

63. ชดุวชิา 22231 สงัคมศกึษา 1: ภมูศิาสตรส์ าหรับครู 

64. ชดุวชิา 22232 สงัคมศกึษา 2: ประวัตศิาสตรส์ าหรับครู 

65. ชดุวชิา 22241 วทิยาศาสตร ์1: เคม ี– ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน 

66. ชดุวชิา 22242 วทิยาศาสตร ์2: วทิยาศาสตรก์ายภาพและเทคโนโลย ี

67. ชดุวชิา 22251 คณติศาสตร ์1: เซต ระบบจ านวน และเรขาคณติวเิคราะห ์

68. ชดุวชิา 22252 คณติศาสตร ์2: แคลคลูสัเบือ้งตน้ 

69. ชดุวชิา 22301 พฤตกิรรมการสอนมัธยมศกึษา 

70. ชดุวชิา 22302 สือ่การสอนระดบัมัธยมศกึษา 

71. ชดุวชิา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชพี 

72. ชดุวชิา 22305 พฤตกิรรมวยัรุ่น 

73. ชดุวชิา 22306 การจัดการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 

74. ชดุวชิา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตรส์ าหรับครู 

75. ชดุวชิา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดสี าหรับครู 

76. ชดุวชิา 22331 สงัคมศกึษา 3: เศรษฐศาสตรส์ าหรับครู 

77. ชดุวชิา 22332 สงัคมศกึษา 4: สงัคมวทิยา – มานุษยวทิยา ส าหรับครู 

78. ชดุวชิา 22341 วทิยาศาสตร ์3: แนวคดิวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

79. ชดุวชิา 22342 วทิยาศาสตร ์4: โลกกบัสิง่มชีวีติ 

80. ชดุวชิา 22351 คณติศาสตร ์3: เมตรกิซ ์พชีคณตินามธรรม เวกเตอร ์และความน่าจะเป็น 

81. ชดุวชิา 22352 คณติศาสตร ์4: พัฒนาการของคณติศาสตร ์

82. ชดุวชิา 22401 วรรณกรรมมัธยมศกึษา 

83. ชดุวชิา 22402 ประชากรและประชากรศกึษา 

84. ชดุวชิา 22403 วทิยาการสิง่แวดลอ้มส าหรับโรงเรยีนและชมุชน 

85. ชดุวชิา 22411 การสอนภาษาไทย 

86. ชดุวชิา 22412 ภาษาไทย 5: การอา่นส าหรับครู 

87. ชดุวชิา 22413 ภาษาไทย 6: การเขยีนส าหรับครู 

88. ชดุวชิา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดวีจิารณ์ส าหรับครู 

89. ชดุวชิา 22415 ภาษาไทย 8: คตชินวทิยาการส าหรับครู 

90. ชดุวชิา 22431 การสอนสงัคมศกึษา 

91. ชดุวชิา 22432 สงัคมศกึษา 5: ประวัตศิาสตรไ์ทยส าหรับครู 

92. ชดุวชิา 22433 สงัคมศกึษา 6: รัฐศาสตรส์ าหรับครู 

93. ชดุวชิา 22434 จรยิศกึษา 

94. ชดุวชิา 22441 การสอนวทิยาศาสตร ์

95. ชดุวชิา 22448 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 1 
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96. ชดุวชิา 22449 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 2 

97. ชดุวชิา 22451 การสอนคณิตศาสตร ์

98. ชดุวชิา 22452 แคลคลูสัขัน้สงูและสมการดฟิเฟอเรนเซยีล 

99. ชดุวชิา 22455 ตรรกศาสตร ์เซต และทฤษฎจี านวน 

100. ชดุวชิา 23304 โรงเรยีนกบัชมุชน 

101. ชดุวชิา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

102. ชดุวชิา 24403 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเตรยีมประสบการณ์ 

103. ชดุวชิา 24404 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาทกัษะและสรา้งเสรมิประสบการณ์ 

104. ชดุวชิา 24405 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเฉพาะ 

105. ชดุวชิา 24418 เทคนคิการเขยีนขอ้สอบ 

106. ชดุวชิา 24420 การโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา 

107. ชดุวชิา 27104 วทิยุกระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา 

108. ชดุวชิา  31306  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง 

109. ชดุวชิา  31307  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารวางแผนงานกอ่สรา้ง 

110. ชดุวชิา  31308  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง 

111. ชดุวชิา  31309  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการงานสนามในงานกอ่สรา้ง 

112. ชดุวชิา  31412  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

113. ชดุวชิา  31413  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

114. ชดุวชิา 32477 การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์ 

   และการจัดการธรุกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

115. ชดุวชิา 32480 การจัดการหอ้งพัก และการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่ 

116. ชดุวชิา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

117. ชดุวชิา  33204  กฎหมายมหาชนส าหรับการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

118. ชดุวชิา  33206  สหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน และการจัดการการตลาด 

119. ชดุวชิา  33209  สมัมนากฎหมายส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

120. ชดุวชิา  33210  สมัมนาการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

121. ชดุวชิา  33305  กฎหมายแพ่ง พาณชิย ์และทีด่นิส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

122. ชดุวชิา  33307  กฎหมายเกีย่วกับการปฏบิัตงิานส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

123. ชดุวชิา  33312  หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการจัดการการเกษตร  

   ทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม 

124. ชดุวชิา  33452  กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

125. ชดุวชิา  33453  การจัดการองคก์ารและทรัพยากรมนุษยส์ าหรับนักปกครองทอ้งที ่

126. ชดุวชิา  33454  นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตรแ์ละการวางแผน 

   การบรหิารการปกครองทอ้งที ่

127. ชดุวชิา 51102 การสง่เสรมิสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช 

128. ชดุวชิา 51103 พยาธสิรรีวทิยาและเภสชัวทิยาคลนิกิส าหรับพยาบาล 

129. ชดุวชิา 51105 การพยาบาลชมุชนและการรักษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

130. ชดุวชิา  51109  การพยาบาลพืน้ฐาน และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 
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131. ชดุวชิา  51110  การพยาบาลผูใ้หญ่ 

132. ชดุวชิา  51111  การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่ 

133. ชดุวชิา 51207 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น  

134. ชดุวชิา 51208 การพยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ 

135. ชดุวชิา  51209  การพยาบาลเด็ก วยัรุ่น และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

136. ชดุวชิา  51210  การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 1 

137. ชดุวชิา  51211  การพยาบาลจติเวช สขุภาพจติ และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

138. ชดุวชิา  51212  การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 2 

139. ชดุวชิา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดงุครรภ ์

140. ชดุวชิา  51311  การพยาบาลอนามัยชมุชน การรักษาโรคเบือ้งตน้  

   และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

141. ชดุวชิา  51312  การพยาบาลผูส้งูอาย ุและการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

142. ชดุวชิา  51313  การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลทีเ่ลอืกสรร 

143. ชดุวชิา 54113 สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การประเมนิ 

144. ชดุวชิา 54118 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์

145. ชดุวชิา 54121 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

146. ชดุวชิา 54125 การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

147. ชดุวชิา 54132 เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภัย 

148. ชดุวชิา  55203  จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย  

149. ชดุวชิา  55204  เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

150. ชดุวชิา 55307/55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย  

151. ชดุวชิา 55310/55325 นวดแผนไทย 1 

152. ชดุวชิา 55311 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมและนวดแผนไทย 

153. ชดุวชิา 55313/55327 ผดงุครรภแ์ผนไทย 

154. ชดุวชิา 55314/55328 เภสชักรรมแผนไทย 1 

155. ชดุวชิา 55315/55329 นวดแผนไทย 2 

156. ชดุวชิา 55316/55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย 

157. ชดุวชิา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1 

158. ชดุวชิา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 

159. ชดุวชิา 55319/55333  การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย 

160. ชดุวชิา 55320/55322 ร่างกายมนุษย ์

161. ชดุวชิา 55321/55334 เภสชักรรมแผนไทย 2 

162. ชดุวชิา  55401  การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย 

163. ชดุวชิา  55402  ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย 

164. ชดุวชิา 71114 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในโรงแรม 

165. ชดุวชิา 71205 เคมแีละจุลชวีวทิยาทางอาหาร 

166. ชดุวชิา  71207  หลกัการและการประยุกตว์ธิปีระเมนิทางโภชนาการ 

167. ชดุวชิา 71215 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในภัตตาคาร 
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168. ชดุวชิา 71304 ชวีเคมแีละจลุชวีวทิยาของอาหาร 

169. ชดุวชิา 71332 เคมแีละจุลชวีวทิยาของอาหาร 

170. ชดุวชิา 72399 การฝึกงานดา้นพัฒนาการครอบครัวและชมุชน 

171. ชดุวชิา 91202  ระบบนเิวศป่าไมแ้ละการจัดการ 

172. ชดุวชิา 91366  การจัดการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ 

173. ชดุวชิา 91458 การจัดการสิง่แวดลอ้มป่าไม ้

174. ชดุวชิา 93256  การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื 

175. ชดุวชิา 93446 การจัดการการผลติสกุรและสตัวปี์ก 

176. ชดุวชิา 93447 การจัดการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

177. ชดุวชิา 93455 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติพชื 

178. ชดุวชิา 93460 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติสตัว ์

179. ชดุวชิา 94466  การเริม่ตน้ธรุกจิ การตัดสนิใจ และการจัดการความเสีย่งในธรุกจิการเกษตร 

180. ชดุวชิา 96401 ระบบส านักงานอตัโนมัต ิ

181. ชดุวชิา 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู 

182. ชดุวชิา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้

183. ชดุวชิา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

184. ชดุวชิา 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 

185. ชดุวชิา 97216 เทคโนโลยกีระบวนการพมิพ์ 

186. ชดุวชิา 97315 เครือ่งมอื เครือ่งจักร วัสด ุและการบ ารุงรักษาในอตุสาหกรรม/ 

   เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกลการผลติ 

187. ชดุวชิา 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละ 

   กระบวนการผลติในอตุสาหกรรม 

188. ชดุวชิา 97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

189. ชดุวชิา  97320  นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑ ์

190. ชดุวชิา 97403 เทคโนโลยกีอ่นพมิพ ์

191. ชดุวชิา 97404 กระบวนการพมิพพ์ืน้นูนและพืน้ราบ 

192. ชดุวชิา 97405 กระบวนการพมิพพ์ืน้ลกึ การพมิพพ์ืน้ฉลลุายผา้และการพมิพไ์รแ้รงกด 

193. ชดุวชิา 97406 เทคนคิหลงัพมิพ ์

194. ชดุวชิา 97425 การวจัิยและการสมัมนาทางเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม 

195. ชดุวชิา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป 

196. ชดุวชิา 97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

197. ชดุวชิา 97434 เทคโนโลยหีลงัพมิพ ์

198. ชดุวชิา 99311 ระบบส านักงานอตัโนมัตแิละพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

199. ชดุวชิา 99232 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับวทิยาการขอ้มูล 

200. ชดุวชิา 99412 หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย 

201. ชดุวชิา 99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู 

202. ชดุวชิา 99420 การโปรแกรมเว็บ 

203. ชดุวชิา 99421 การโปรแกรมเชงิวตัถุ 
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204. ชดุวชิา 99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่

205. ชดุวชิา 99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง 

 

     หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ วชิาเอกอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

 
1. ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของทกุสาขาวชิา 

2. ชดุวชิา 11006 ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์

3. ชดุวชิา 11007 ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

4. ชดุวชิา 11008 ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรมการบรกิาร 

5. ชดุวชิา 11009 ภาษาและวฒันธรรมจนี 

6. ชดุวชิา 11312 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

7. ชดุวชิา 14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง 

8. ชดุวชิา 14212 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

9. ชดุวชิา 14213 การอา่นภาษาองักฤษ 1 

10. ชดุวชิา 14214 การเขยีนภาษาองักฤษ 1 

11. ชดุวชิา 14215 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งตน้ 

12. ชดุวชิา 14216 การสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรม 

13. ชดุวชิา 14217 การอา่นรอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ 

14. ชดุวชิา 14317 การอา่นภาษาองักฤษ 2 

15. ชดุวชิา 14318 หลกัการแปล 

16. ชดุวชิา 14319 ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ 

17. ชดุวชิา 14320 การออกเสยีงภาษาองักฤษ 

18. ชดุวชิา 14321 วรรณคดเีบือ้งตน้ 

19. ชดุวชิา 14421 การเขยีนภาษาองักฤษ 2 

20. ชดุวชิา 14422 การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธผิล 

21. ชดุวชิา 14424 วรรณคดโีลก 

22. ชดุวชิา 16344 การพูดและการแสดงส าหรับวทิยุกระจายเสยีง 

23. ชดุวชิา 16360 การศกึษาชมุชนเพือ่การวจัิยและพัฒนา 

24. ชดุวชิา 16423 การผลติภาพยนตรข์ัน้สงู 

25. ชดุวชิา 16426 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา 

26. ชดุวชิา 16440 การเขยีนส าหรับสือ่สิง่พมิพ/์การเขยีนเชงิวารสารศาสตร ์

27. ชดุวชิา 16441 การผลติสือ่ส ิง่พมิพ/์การผลติและเผยแพร่งานวารสารศาสตร์ 

28. ชดุวชิา 16445 การจัดและการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงเบือ้งตน้/ 

การจัดรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุออนไลน์ 

29. ชดุวชิา 16446 การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงขัน้สงู/ 

    การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง 

30. ชดุวชิา 16448 การผลติรายการโทรทัศนเ์บือ้งตน้/ 

    การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้ 
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31. ชดุวชิา 16449 การผลติรายการโทรทัศนข์ัน้สงู/ 

    การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันข์ัน้สงู 

32. ชดุวชิา 16452 การผลติภาพยนตรเ์บือ้งตน้ 

33. ชดุวชิา 16455 การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา 

34. ชดุวชิา 16457 การเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธ ์

35. ชดุวชิา 16458 การสรา้งสรรคแ์ละผลติงานประชาสมัพันธ ์

36. ชดุวชิา 16463 การวางแผน การออกแบบและการผลติสือ่ชมุชน 

37. ชดุวชิา 20001 ระบบการเรยีนการสอน 

38. ชดุวชิา 20002 การพัฒนาพฤตกิรรมเด็ก 

39. ชดุวชิา 20101 พืน้ฐานการศกึษา 

40. ชดุวชิา 20201 พัฒนศกึษา 

41. ชดุวชิา 20202 วทิยาการการสอน 

42. ชดุวชิา 20203 การศกึษากบัชวีติและชมุชน 

43. ชดุวชิา 21201 พฤตกิรรมวยัเด็ก 

44. ชดุวชิา 21211 วทิยาศาสตรส์ขุภาพระดับปฐมวยัศกึษา 

45. ชดุวชิา 21311 พฤตกิรรมการสอนปฐมวยัศกึษา 

46. ชดุวชิา 21312 สือ่การสอนระดบัปฐมวัยศกึษา 

47. ชดุวชิา 21313 วรรณกรรมและลลีาคดรีะดับปฐมวยัศกึษา 

48. ชดุวชิา 21321 พฤตกิรรมการสอนประถมศกึษา 

49. ชดุวชิา 21322 สือ่การสอนระดบัประถมศกึษา 

50. ชดุวชิา 21323 การสอนกลุม่ทกัษะ 1: ภาษาไทย 

51. ชดุวชิา 21324 การสอนกลุม่ทกัษะ 2: คณติศาสตร ์

52. ชดุวชิา 21325 การสอนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา 

53. ชดุวชิา 21401 วรรณกรรมประถมศกึษา 

54. ชดุวชิา 21411 การสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติระดบัปฐมวัยศกึษา 

55. ชดุวชิา 21412 การสรา้งเสรมิลักษณะนสิยัระดับปฐมวยัศกึษา 

56. ชดุวชิา 21413 การจัดการศนูยแ์ละโรงเรยีนปฐมวยัศกึษา 

57. ชดุวชิา 21421 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ 

58. ชดุวชิา 21422 การสอนกลุม่สรา้งเสรมิลักษณะนสิยั 

59. ชดุวชิา 21423 การสอนกลุม่การงานและพืน้ฐานอาชพี 

60. ชดุวชิา 22151 ความคดิเชงิวเิคราะห ์

61. ชดุวชิา 22211 ภาษาไทย 1: การใชภ้าษาส าหรับครู 

62. ชดุวชิา 22212 ภาษาไทย 2: การประพันธส์ าหรับครู 

63. ชดุวชิา 22231 สงัคมศกึษา 1: ภมูศิาสตรส์ าหรับครู 

64. ชดุวชิา 22232 สงัคมศกึษา 2: ประวัตศิาสตรส์ าหรับครู 

65. ชดุวชิา 22241 วทิยาศาสตร ์1: เคม ี– ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน 

66. ชดุวชิา 22242 วทิยาศาสตร ์2: วทิยาศาสตรก์ายภาพและเทคโนโลย ี

67. ชดุวชิา 22251 คณติศาสตร ์1: เซต ระบบจ านวน และเรขาคณติวเิคราะห ์
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68. ชดุวชิา 22252 คณติศาสตร ์2: แคลคลูสัเบือ้งตน้ 

69. ชดุวชิา 22301 พฤตกิรรมการสอนมัธยมศกึษา 

70. ชดุวชิา 22302 สือ่การสอนระดบัมัธยมศกึษา 

71. ชดุวชิา 22303 การจัดระบบการสอนการงานและอาชพี 

72. ชดุวชิา 22305 พฤตกิรรมวยัรุ่น 

73. ชดุวชิา 22306 การจัดการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 

74. ชดุวชิา 22311 ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตรส์ าหรับครู 

75. ชดุวชิา 22312 ภาษาไทย 4: วรรณคดสี าหรับครู 

76. ชดุวชิา 22331 สงัคมศกึษา 3: เศรษฐศาสตรส์ าหรับครู 

77. ชดุวชิา 22332 สงัคมศกึษา 4: สงัคมวทิยา – มานุษยวทิยา ส าหรับครู 

78. ชดุวชิา 22341 วทิยาศาสตร ์3: แนวคดิวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

79. ชดุวชิา 22342 วทิยาศาสตร ์4: โลกกบัสิง่มชีวีติ 

80. ชดุวชิา 22351 คณติศาสตร ์3: เมตรกิซ ์พชีคณตินามธรรม เวกเตอร ์และความน่าจะเป็น 

81. ชดุวชิา 22352 คณติศาสตร ์4: พัฒนาการของคณติศาสตร์ 

82. ชดุวชิา 22401 วรรณกรรมมัธยมศกึษา 

83. ชดุวชิา 22402 ประชากรและประชากรศกึษา 

84. ชดุวชิา 22403 วทิยาการสิง่แวดลอ้มส าหรับโรงเรยีนและชมุชน 

85. ชดุวชิา 22411 การสอนภาษาไทย 

86. ชดุวชิา 22412 ภาษาไทย 5: การอา่นส าหรับครู 

87. ชดุวชิา 22413 ภาษาไทย 6: การเขยีนส าหรับครู 

88. ชดุวชิา 22414 ภาษาไทย 7: วรรณคดวีจิารณ์ส าหรับครู 

89. ชดุวชิา 22415 ภาษาไทย 8: คตชินวทิยาการส าหรับครู 

90. ชดุวชิา 22431 การสอนสงัคมศกึษา 

91. ชดุวชิา 22432 สงัคมศกึษา 5: ประวัตศิาสตรไ์ทยส าหรับครู 

92. ชดุวชิา 22433 สงัคมศกึษา 6: รัฐศาสตรส์ าหรับครู 

93. ชดุวชิา 22434 จรยิศกึษา 

94. ชดุวชิา 22441 การสอนวทิยาศาสตร ์

95. ชดุวชิา 22448 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 1 

96. ชดุวชิา 22449 วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 2 

97. ชดุวชิา 22451 การสอนคณิตศาสตร ์

98. ชดุวชิา 22452 แคลคลูสัขัน้สงูและสมการดฟิเฟอเรนเซยีล 

99. ชดุวชิา 22455 ตรรกศาสตร ์เซต และทฤษฎจี านวน 

100. ชดุวชิา 23304 โรงเรยีนกบัชมุชน 

101. ชดุวชิา 24402 การพัฒนาแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

102. ชดุวชิา 24403 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเตรยีมประสบการณ์ 

103. ชดุวชิา 24404 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาทกัษะและสรา้งเสรมิประสบการณ์ 

104. ชดุวชิา 24405 การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเฉพาะ 

105. ชดุวชิา 24418 เทคนคิการเขยีนขอ้สอบ 
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106. ชดุวชิา 24420 การโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา  

107. ชดุวชิา 27104 วทิยุกระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา  

108. ชดุวชิา  31306  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง 

109. ชดุวชิา  31307  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารวางแผนงานกอ่สรา้ง 

110. ชดุวชิา  31308  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง 

111. ชดุวชิา  31308  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง 

112. ชดุวชิา  31412  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

113. ชดุวชิา  31413  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

114. ชดุวชิา 32477 การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์ 

    และการจัดการธรุกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

115. ชดุวชิา 32480 การจัดการหอ้งพัก และการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่ 

116. ชดุวชิา 32485 ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

117. ชดุวชิา  33204  กฎหมายมหาชนส าหรับการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

118. ชดุวชิา  33206  สหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน และการจัดการการตลาด 

119. ชดุวชิา  33209  สมัมนากฎหมายส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

120. ชดุวชิา  33210  สมัมนาการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

121. ชดุวชิา  33305  กฎหมายแพ่ง พาณชิย ์และทีด่นิส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

122. ชดุวชิา  33307  กฎหมายเกีย่วกับการปฏบิัตงิานส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

123. ชดุวชิา  33312  หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการจัดการการเกษตร  

    ทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม 

124. ชดุวชิา  33452  กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

125. ชดุวชิา  33453  การจัดการองคก์ารและทรัพยากรมนุษยส์ าหรับนักปกครองทอ้งที ่

126. ชดุวชิา  33454  นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตรแ์ละการวางแผน  

    การบรหิารการปกครองทอ้งที ่

127. ชดุวชิา 51102 การสง่เสรมิสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช 

128. ชดุวชิา 51103 พยาธสิรรีวทิยาและเภสชัวทิยาคลนิกิส าหรับพยาบาล 

129. ชดุวชิา 51105 การพยาบาลชมุชนและการรักษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

130. ชดุวชิา  51109  การพยาบาลพืน้ฐาน และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 

131. ชดุวชิา  51110  การพยาบาลผูใ้หญ่ 

132. ชดุวชิา  51111  การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่ 

133. ชดุวชิา 51207 การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น  

134. ชดุวชิา 51208 การพยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอาย ุ 

135. ชดุวชิา  51209  การพยาบาลเด็ก วยัรุ่น และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

136. ชดุวชิา  51210  การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 1 

137. ชดุวชิา  51211  การพยาบาลจติเวช สขุภาพจติ และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

138. ชดุวชิา  51212  การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 2 

139. ชดุวชิา 51309 การพยาบาลครอบครัวและการผดงุครรภ ์
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140. ชดุวชิา  51311  การพยาบาลอนามัยชมุชน การรักษาโรคเบือ้งตน้  

    และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

141. ชดุวชิา  51312  การพยาบาลผูส้งูอาย ุและการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

142. ชดุวชิา  51313  การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลทีเ่ลอืกสรร 

143. ชดุวชิา 52315   การตรวจประเมนิ การบ าบัดโรคเบือ้งตน้ การดแูลฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่ 

144. ชดุวชิา 52316   การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน 

145. ชดุวชิา 52405 การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน 

146. ชดุวชิา 52408   การสมัมนาเพือ่พัฒนาทักษะดา้นสาธารณสขุ 

147. ชดุวชิา 53305 อาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

148. ชดุวชิา 52310 การฝึกปฏบิตังิานสาธารณสขุในชมุชน 

149. ชดุวชิา 52311 การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 

150. ชดุวชิา  54113  สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การประเมนิ 

151. ชดุวชิา 54118 ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์

152. ชดุวชิา  54121  ปฏบิตักิารวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

153. ชดุวชิา  54125  การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

154. ชดุวชิา  54132  เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภัย 

155. ชดุวชิา  55203  จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

156. ชดุวชิา  55204  เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและพษิวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

157. ชดุวชิา 55307/55324 การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละเภสชักรรมแผนไทย  

158. ชดุวชิา 55310/55325 นวดแผนไทย 1 

159. ชดุวชิา 55311 การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมและนวดแผนไทย 

160. ชดุวชิา 55313/55327 ผดงุครรภแ์ผนไทย 

161. ชดุวชิา 55314/55328 เภสชักรรมแผนไทย 1 

162. ชดุวชิา 55315/55329 นวดแผนไทย 2 

163. ชดุวชิา 55316/55330 การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย 

164. ชดุวชิา 55317/55331 เวชกรรมแผนไทย 1 

165. ชดุวชิา 55318/55332 เวชกรรมแผนไทย 2 

166. ชดุวชิา 55319/55333  การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย 

167. ชดุวชิา 55320/55322 ร่างกายมนุษย ์

168. ชดุวชิา 55321/55334 เภสชักรรมแผนไทย 2 

169. ชดุวชิา  55401  การวจิัยทางการแพทยแ์ผนไทย 

170. ชดุวชิา  55402  ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิตัผิดงุครรภแ์ผนไทย 

171. ชดุวชิา 71114 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในโรงแรม 

172. ชดุวชิา 71205 เคมแีละจุลชวีวทิยาทางอาหาร 

173. ชดุวชิา  71207  หลกัการและการประยุกตว์ธิปีระเมนิทางโภชนาการ 

174. ชดุวชิา 71215 การจัดการและเทคนคิการบรกิารในภัตตาคาร 

175. ชดุวชิา 71304 ชวีเคมแีละจลุชวีวทิยาของอาหาร 

176. ชดุวชิา 71332 เคมแีละจุลชวีวทิยาของอาหาร 
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177. ชดุวชิา 72399 การฝึกงานดา้นพัฒนาการครอบครัวและชมุชน 

178. ชดุวชิา 91202  ระบบนเิวศป่าไมแ้ละการจัดการ 

179. ชดุวชิา 91366  การจัดการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ 

180. ชดุวชิา 91458 การจัดการสิง่แวดลอ้มป่าไม ้

181. ชดุวชิา 93256  การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื 

182. ชดุวชิา 93446 การจัดการการผลติสกุรและสตัวปี์ก 

183. ชดุวชิา 93447 การจัดการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

184. ชดุวชิา 93455 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติพชื 

185. ชดุวชิา 93460 การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติสตัว ์

186. ชดุวชิา 94466  การเริม่ตน้ธรุกจิ การตัดสนิใจ และการจัดการความเสีย่งในธรุกจิการเกษตร 

187. ชดุวชิา 96401 ระบบส านักงานอตัโนมัต ิ

188. ชดุวชิา 96408 การจัดการระบบฐานขอ้มลู 

189. ชดุวชิา 96411 ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้

190. ชดุวชิา 96413 การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

191. ชดุวชิา 96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 

192. ชดุวชิา 97216 เทคโนโลยกีระบวนการพมิพ์ 

193. ชดุวชิา 97315 เครือ่งมอื เครือ่งจักร วสัด ุและการบ ารุงรักษาในอตุสาหกรรม/ 

     เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกลการผลติ 

194. ชดุวชิา 97316 เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละ 

     กระบวนการผลติในอตุสาหกรรม 

195. ชดุวชิา 97318 การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

196. ชดุวชิา  97320  นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ ์

197. ชดุวชิา 97403 เทคโนโลยกีอ่นพมิพ ์

198. ชดุวชิา 97404 กระบวนการพมิพพ์ืน้นูนและพืน้ราบ 

199. ชดุวชิา 97405 กระบวนการพมิพพ์ืน้ลกึ การพมิพพ์ืน้ฉลลุายผา้และ 

    การพมิพไ์รแ้รงกด 

200. ชดุวชิา 97406 เทคนคิหลงัพมิพ ์

201. ชดุวชิา 97425 การวจัิยและการสมัมนาทางเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม 

202. ชดุวชิา 97427 การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป 

203. ชดุวชิา 97431 เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

204. ชดุวชิา 97434 เทคโนโลยหีลงัพมิพ ์

205. ชดุวชิา 99311 ระบบส านักงานอตัโนมัตแิละพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

206. ชดุวชิา 99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับวทิยาการขอ้มูล 

207. ชดุวชิา 99412 หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย 

208. ชดุวชิา 99413 การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู 

209. ชดุวชิา 99420 การโปรแกรมเว็บ 

210. ชดุวชิา 99421 การโปรแกรมเชงิวตัถุ 

211. ชดุวชิา 99422 การโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่
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212. ชดุวชิา 99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง 

 

         ส าหรบัหลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑติ 

 

1. ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของทกุสาขาวชิา 

2. ชดุวชิา 11006 ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์

3. ชดุวชิา 11007 ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

4. ชดุวชิา 11008 ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรมการบรกิาร 

5. ชดุวชิา 11009 ภาษาและวฒันธรรมจนี 

6. ชดุวชิา 11312 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

7. ชดุวชิา 14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง 

8. ชดุวชิา 14212 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

9. ชดุวชิา 14213 การอา่นภาษาองักฤษ 1 

10. ชดุวชิา 14214 การเขยีนภาษาองักฤษ 1 

11. ชดุวชิา 14215 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งตน้ 

12. ชดุวชิา 14216 การสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรม 

13. ชดุวชิา 14217 การอา่นรอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ 

14. ชดุวชิา 14317 การอา่นภาษาองักฤษ 2 

15. ชดุวชิา 14318 หลกัการแปล 

16. ชดุวชิา  14319  ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ 

17. ชดุวชิา  14320  การออกเสยีงภาษาองักฤษ 

18. ชดุวชิา 14321 วรรณคดเีบือ้งตน้ 

19. ชดุวชิา  14421  การเขยีนภาษาองักฤษ 2 

20. ชดุวชิา  14422  การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธผิล 

21. ชดุวชิา 14424 วรรณคดโีลก 

22. ชดุวชิา  16344  การพูดและการแสดงส าหรับวทิยุกระจายเสยีง 

23. ชดุวชิา  16360  การศกึษาชมุชนเพือ่การวจิัยและพัฒนา 

24. ชดุวชิา  16423  การผลติภาพยนตรข์ัน้สงู 

25. ชดุวชิา  16426  การสรา้งสรรคง์านโฆษณา 

26. ชดุวชิา  16440  การเขยีนส าหรับสือ่สิง่พมิพ/์การเขยีนเชงิวารสารศาสตร ์

27. ชดุวชิา  16441  การผลติสือ่ส ิง่พมิพ/์การผลติและเผยแพร่งานวารสารศาสตร ์

28. ชดุวชิา  16445  การจัดและการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงเบือ้งตน้/  

    การจัดรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุออนไลน์ 

29. ชดุวชิา  16446  การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงขัน้สงู/  

    การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง 

30. ชดุวชิา  16448  การผลติรายการโทรทัศนเ์บือ้งตน้/  

    การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้ 
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212. ชดุวชิา 99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง 

 

         ส าหรบัหลกัสตูรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑติ 

 

1. ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีของทกุสาขาวชิา 

2. ชดุวชิา 11006 ภาษาจนีเพือ่การพาณชิย ์

3. ชดุวชิา 11007 ภาษาจนีเพือ่การทอ่งเทีย่ว 

4. ชดุวชิา 11008 ภาษาจนีเพือ่อตุสาหกรรมการบรกิาร 

5. ชดุวชิา 11009 ภาษาและวฒันธรรมจนี 

6. ชดุวชิา 11312 ภาษาองักฤษส าหรับงานอาชพีในประชาคมอาเซยีน 

7. ชดุวชิา 14111 ทกัษะการเรยีนรูภ้าษาองักฤษดว้ยตนเอง 

8. ชดุวชิา 14212 ไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 

9. ชดุวชิา 14213 การอา่นภาษาองักฤษ 1 

10. ชดุวชิา 14214 การเขยีนภาษาองักฤษ 1 

11. ชดุวชิา 14215 ภาษาศาสตรภ์าษาองักฤษเบือ้งตน้ 

12. ชดุวชิา 14216 การสือ่สารระหวา่งวัฒนธรรม 

13. ชดุวชิา 14217 การอา่นรอ้ยแกว้ภาษาองักฤษ 

14. ชดุวชิา 14317 การอา่นภาษาองักฤษ 2 

15. ชดุวชิา 14318 หลกัการแปล 

16. ชดุวชิา  14319  ทกัษะการแปลภาษาองักฤษ 

17. ชดุวชิา  14320  การออกเสยีงภาษาองักฤษ 

18. ชดุวชิา 14321 วรรณคดเีบือ้งตน้ 

19. ชดุวชิา  14421  การเขยีนภาษาองักฤษ 2 

20. ชดุวชิา  14422  การน าเสนองานเป็นภาษาองักฤษอย่างมปีระสทิธผิล 

21. ชดุวชิา 14424 วรรณคดโีลก 

22. ชดุวชิา  16344  การพูดและการแสดงส าหรับวทิยุกระจายเสยีง 

23. ชดุวชิา  16360  การศกึษาชมุชนเพือ่การวจิัยและพัฒนา 

24. ชดุวชิา  16423  การผลติภาพยนตรข์ัน้สงู 

25. ชดุวชิา  16426  การสรา้งสรรคง์านโฆษณา 

26. ชดุวชิา  16440  การเขยีนส าหรับสือ่สิง่พมิพ/์การเขยีนเชงิวารสารศาสตร ์

27. ชดุวชิา  16441  การผลติสือ่ส ิง่พมิพ/์การผลติและเผยแพร่งานวารสารศาสตร ์

28. ชดุวชิา  16445  การจัดและการผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงเบือ้งตน้/  

    การจัดรายการวทิยุกระจายเสยีงและวทิยุออนไลน์ 

29. ชดุวชิา  16446  การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีงขัน้สงู/  

    การผลติรายการวทิยกุระจายเสยีง 

30. ชดุวชิา  16448  การผลติรายการโทรทัศนเ์บือ้งตน้/  

    การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันเ์บือ้งตน้ 
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31. ชดุวชิา  16449  การผลติรายการโทรทัศนข์ัน้สงู/  

    การสรา้งสรรคแ์ละการผลติรายการโทรทศันข์ัน้สงู 

32. ชดุวชิา  16452  การผลติภาพยนตรเ์บือ้งตน้ 

33. ชดุวชิา  16455  การรณรงคแ์ละผลติงานโฆษณา 

34. ชดุวชิา  16457  การเขยีนเพือ่การประชาสมัพันธ ์

35. ชดุวชิา  16458  การสรา้งสรรคแ์ละผลติงานประชาสมัพันธ ์

36. ชดุวชิา  16463  การวางแผน การออกแบบและการผลติสือ่ชมุชน 

37. ชดุวชิา  20001  ระบบการเรยีนการสอน 

38. ชดุวชิา  20002  การพัฒนาพฤตกิรรมเด็ก 

39. ชดุวชิา  20101  พืน้ฐานการศกึษา 

40. ชดุวชิา  20201  พัฒนศกึษา 

41. ชดุวชิา  20202  วทิยาการการสอน 

42. ชดุวชิา  20203  การศกึษากบัชวีติและชมุชน 

43. ชดุวชิา  21201  พฤตกิรรมวยัเด็ก 

44. ชดุวชิา  21211  วทิยาศาสตรส์ขุภาพระดับปฐมวยัศกึษา 

45. ชดุวชิา  21311  พฤตกิรรมการสอนปฐมวยัศกึษา 

46. ชดุวชิา  21312  สือ่การสอนระดบัปฐมวัยศกึษา 

47. ชดุวชิา  21313  วรรณกรรมและลลีาคดรีะดับปฐมวยัศกึษา 

48. ชดุวชิา  21321  พฤตกิรรมการสอนประถมศกึษา 

49. ชดุวชิา  21322  สือ่การสอนระดบัประถมศกึษา 

50. ชดุวชิา  21323  การสอนกลุม่ทกัษะ 1: ภาษาไทย 

51. ชดุวชิา  21324  การสอนกลุม่ทกัษะ 2: คณติศาสตร ์

52. ชดุวชิา  21325  การสอนภาษาองักฤษระดบัประถมศกึษา 

53. ชดุวชิา  21401  วรรณกรรมประถมศกึษา 

54. ชดุวชิา  21411  การสรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติระดบัปฐมวัยศกึษา 

55. ชดุวชิา  21412  การสรา้งเสรมิลักษณะนสิยัระดับปฐมวยัศกึษา 

56. ชดุวชิา  21413  การจัดการศนูยแ์ละโรงเรยีนปฐมวยัศกึษา 

57. ชดุวชิา  21421  การสอนกลุม่สรา้งเสรมิประสบการณ์ชวีติ 

58. ชดุวชิา  21422  การสอนกลุม่สรา้งเสรมิลักษณะนสิยั 

59. ชดุวชิา  21423  การสอนกลุม่การงานและพืน้ฐานอาชพี 

60. ชดุวชิา  22151  ความคดิเชงิวเิคราะห ์

61. ชดุวชิา  22211  ภาษาไทย 1: การใชภ้าษาส าหรับครู 

62. ชดุวชิา  22212  ภาษาไทย 2: การประพันธส์ าหรับครู 

63. ชดุวชิา  22231  สงัคมศกึษา 1: ภมูศิาสตรส์ าหรับครู 

64. ชดุวชิา  22232  สงัคมศกึษา 2: ประวัตศิาสตรส์ าหรับครู 

65. ชดุวชิา  22241  วทิยาศาสตร ์1: เคม ี– ฟิสกิสพ์ืน้ฐาน 

66. ชดุวชิา  22242  วทิยาศาสตร ์2: วทิยาศาสตรก์ายภาพและเทคโนโลย ี

67. ชดุวชิา  22251  คณติศาสตร ์1: เซต ระบบจ านวน และเรขาคณติวเิคราะห ์
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68. ชดุวชิา  22252  คณติศาสตร ์2: แคลคลูสัเบือ้งตน้ 

69. ชดุวชิา  22301  พฤตกิรรมการสอนมัธยมศกึษา 

70. ชดุวชิา  22302  สือ่การสอนระดบัมัธยมศกึษา 

71. ชดุวชิา  22303  การจัดระบบการสอนการงานและอาชพี 

72. ชดุวชิา  22305  พฤตกิรรมวยัรุ่น 

73. ชดุวชิา  22306  การจัดการเรยีนการสอนอาชวีศกึษา 

74. ชดุวชิา  22311  ภาษาไทย 3: ภาษาศาสตรส์ าหรับครู 

75. ชดุวชิา  22312  ภาษาไทย 4: วรรณคดสี าหรับครู 

76. ชดุวชิา  22331  สงัคมศกึษา 3: เศรษฐศาสตรส์ าหรับครู 

77. ชดุวชิา  22332  สงัคมศกึษา 4: สงัคมวทิยา – มานุษยวทิยา ส าหรับครู 

78. ชดุวชิา  22341  วทิยาศาสตร ์3: แนวคดิวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์

79. ชดุวชิา  22342  วทิยาศาสตร ์4: โลกกบัสิง่มชีวีติ 

80. ชดุวชิา  22351  คณติศาสตร ์3: เมตรกิซ ์พชีคณตินามธรรม เวกเตอร ์และ  

    ความน่าจะเป็น 

81. ชดุวชิา  22352  คณติศาสตร ์4: พัฒนาการของคณติศาสตร์ 

82. ชดุวชิา  22401  วรรณกรรมมัธยมศกึษา 

83. ชดุวชิา  22402  ประชากรและประชากรศกึษา 

84. ชดุวชิา  22403  วทิยาการสิง่แวดลอ้มส าหรับโรงเรยีนและชมุชน 

85. ชดุวชิา  22411  การสอนภาษาไทย 

86. ชดุวชิา  22412  ภาษาไทย 5: การอา่นส าหรับครู 

87. ชดุวชิา  22413  ภาษาไทย 6: การเขยีนส าหรับครู 

88. ชดุวชิา  22414  ภาษาไทย 7: วรรณคดวีจิารณ์ส าหรับครู 

89. ชดุวชิา  22415  ภาษาไทย 8: คตชินวทิยาการส าหรับครู 

90. ชดุวชิา  22431  การสอนสงัคมศกึษา 

91. ชดุวชิา  22432  สงัคมศกึษา 5: ประวัตศิาสตรไ์ทยส าหรับครู 

92. ชดุวชิา  22433  สงัคมศกึษา 6: รัฐศาสตรส์ าหรับครู 

93. ชดุวชิา  22434  จรยิศกึษา 

94. ชดุวชิา  22441  การสอนวทิยาศาสตร ์

95. ชดุวชิา  22448  วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 1 

96. ชดุวชิา  22449  วทิยาศาสตรช์วีภาพกายภาพ 2 

97. ชดุวชิา  22451  การสอนคณิตศาสตร ์

98. ชดุวชิา  22452  แคลคลูสัขัน้สงูและสมการดฟิเฟอเรนเซยีล 

99. ชดุวชิา  22455  ตรรกศาสตร ์เซต และทฤษฎจี านวน 

100. ชดุวชิา  23304  โรงเรยีนกบัชมุชน 

101. ชดุวชิา  24402  การพัฒนาแบบทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

102. ชดุวชิา  24403  การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเตรยีมประสบการณ์ 

103. ชดุวชิา  24404  การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาทกัษะและสรา้งเสรมิประสบการณ์ 

104. ชดุวชิา  24405  การวดัและประเมนิผลกลุม่วชิาเฉพาะ 
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105. ชดุวชิา  24418  เทคนคิการเขยีนขอ้สอบ 

106. ชดุวชิา  24420  การโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พือ่การวดัและประเมนิผลการศกึษา 

107. ชดุวชิา  27104  วทิยุกระจายเสยีงและวทิยโุทรทศันเ์พือ่การศกึษา 

108. ชดุวชิา  31306  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการโครงการเพือ่งานกอ่สรา้ง 

109. ชดุวชิา  31307  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารวางแผนงานกอ่สรา้ง 

110. ชดุวชิา  31308  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารส ารวจปรมิาณและการประมาณราคางานกอ่สรา้ง 

111. ชดุวชิา  31309  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการงานสนามในงานกอ่สรา้ง 

112. ชดุวชิา  31412  ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารควบคมุและการตรวจงานกอ่สรา้ง 

113. ชดุวชิา  31413 ทฤษฎแีละปฏบิัตกิารจัดการเครือ่งจักรกลงานกอ่สรา้ง 

114. ชดุวชิา  32477  การจัดการธรุกจิน าเทีย่วและมัคคเุทศก ์ 

    และการจัดการธรุกจิตัวแทนทอ่งเทีย่ว 

115. ชดุวชิา  32480  การจัดการหอ้งพัก และการจัดการอาหารและเครือ่งดืม่ 

116. ชดุวชิา  32485  ความรูเ้ฉพาะอาชพีมัคคเุทศกแ์ละการบรกิารในอตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว 

117. ชดุวชิา  33204  กฎหมายมหาชนส าหรับการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

118. ชดุวชิา  33206  สหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน และการจัดการการตลาด 

119. ชดุวชิา  33209  สมัมนากฎหมายส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

120. ชดุวชิา  33210  สมัมนาการบรหิารการปกครองทอ้งที ่

121. ชดุวชิา  33305  กฎหมายแพ่ง พาณชิย ์และทีด่นิส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

122. ชดุวชิา  33307  กฎหมายเกีย่วกับการปฏบิัตงิานส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

123. ชดุวชิา  33312  หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง และการจัดการการเกษตร  

    ทรัพยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม 

124. ชดุวชิา  33452  กฎหมายอาญาส าหรับนักปกครองทอ้งที ่

125. ชดุวชิา  33453  การจัดการองคก์ารและทรัพยากรมนุษยส์ าหรับนักปกครองทอ้งที ่

126. ชดุวชิา  33454  นโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตรแ์ละการวางแผน  

    การบรหิารการปกครองทอ้งที ่

127. ชดุวชิา  51102  การสง่เสรมิสขุภาพจติและการพยาบาลจติเวช 

128. ชดุวชิา  51103  พยาธสิรรีวทิยาและเภสชัวทิยาคลนิกิส าหรับพยาบาล 

129. ชดุวชิา  51105  การพยาบาลชมุชนและการรักษาพยาบาลเบือ้งตน้ 

130. ชดุวชิา  51109  การพยาบาลพืน้ฐาน และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 

131. ชดุวชิา  51110  การพยาบาลผูใ้หญ่ 

132. ชดุวชิา  51111  การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลผูใ้หญ่ 

133. ชดุวชิา  51207  การพยาบาลเด็กและวยัรุ่น 

134. ชดุวชิา  51208  การพยาบาลผูใ้หญ่และผูส้งูอายุ 

135. ชดุวชิา  51209  การพยาบาลเด็ก วยัรุ่น และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

136. ชดุวชิา  51210  การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 1 

137. ชดุวชิา  51211  การพยาบาลจติเวช สขุภาพจติ และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

138. ชดุวชิา  51212  การพยาบาลมารดา ทารก การผดงุครรภ ์และการฝึกปฏบิัตกิารพยาบาล 2 

139. ชดุวชิา  51309  การพยาบาลครอบครัวและการผดงุครรภ ์
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140. ชดุวชิา  51311  การพยาบาลอนามัยชมุชน การรักษาโรคเบือ้งตน้  

    และการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

141. ชดุวชิา  51312  การพยาบาลผูส้งูอาย ุและการฝึกปฏบิตักิารพยาบาล 

142. ชดุวชิา  51313  การฝึกปฏบิตักิารพยาบาลทีเ่ลอืกสรร 

143. ชดุวชิา  52310  การฝึกปฏบิตังิานสาธารณสขุในชมุชน 

144. ชดุวชิา  52311  การปฐมพยาบาลและการบ าบัดโรคเบือ้งตน้ 

145. ชดุวชิา 52315   การตรวจประเมนิ การบ าบัดโรคเบือ้งตน้ การดแูลฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่ 

146. ชดุวชิา 52316   การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน 

147. ชดุวชิา  52405  การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน 

148. ชดุวชิา 52408   การสมัมนาเพือ่พัฒนาทักษะดา้นสาธารณสขุ 

149. ชดุวชิา  54113  สขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม: การประเมนิ 

150. ชดุวชิา  54118  ปฏบิตักิารวทิยาศาสตร ์

151. ชดุวชิา  54121  ปฏบิตักิารวทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

152. ชดุวชิา  54125  การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม 

153. ชดุวชิา  54132  เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภัย 

154. ชดุวชิา  71114  การจัดการและเทคนคิการบรกิารในโรงแรม 

155. ชดุวชิา  71205  เคมแีละจุลชวีวทิยาทางอาหาร 

156. ชดุวชิา  71207  หลกัการและการประยุกตว์ธิปีระเมนิทางโภชนาการ 

157. ชดุวชิา  71215  การจัดการและเทคนคิการบรกิารในภัตตาคาร 

158. ชดุวชิา  71304  ชวีเคมแีละจลุชวีวทิยาของอาหาร 

159. ชดุวชิา  71332  เคมแีละจุลชวีวทิยาของอาหาร 

160. ชดุวชิา  72399  การฝึกงานดา้นพัฒนาการครอบครัวและชมุชน 

161. ชดุวชิา  81416  การบรหิารงานบคุคลภาครัฐ 

162. ชดุวชิา 91202  ระบบนเิวศป่าไมแ้ละการจัดการ 

163. ชดุวชิา 91366  การจัดการทรัพยากรป่าไมเ้ชงิเศรษฐกจิ 

164. ชดุวชิา  91458  การจัดการสิง่แวดลอ้มป่าไม ้

165. ชดุวชิา 93256  การฝึกปฏบิตัเิสรมิทกัษะการผลติพชื 

166. ชดุวชิา  93446  การจัดการการผลติสกุรและสตัวปี์ก 

167. ชดุวชิา  93447  การจัดการการผลติสตัวเ์คีย้วเอือ้ง 

168. ชดุวชิา  93455  การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติพชื 

169. ชดุวชิา  93460  การฝึกปฏบิตักิารจัดการการผลติสตัว ์

170. ชดุวชิา 94466  การเริม่ตน้ธรุกจิ การตัดสนิใจ และการจัดการความเสีย่งในธรุกจิการเกษตร 

171. ชดุวชิา  96401  ระบบส านักงานอตัโนมัต ิ

172. ชดุวชิา  96408  การจัดการระบบฐานขอ้มลู 

173. ชดุวชิา  96411  ระบบสารสนเทศและการจัดการความรู ้

174. ชดุวชิา  96413  การออกแบบและพัฒนาเว็บ 

175. ชดุวชิา  96414  การโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

176. ชดุวชิา  97216  เทคโนโลยกีระบวนการพมิพ์ 
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177. ชดุวชิา  97315  เครือ่งมอื เครือ่งจักร วัสด ุและการบ ารุงรักษาในอตุสาหกรรม/  

    เครือ่งมอืและเครือ่งจักรกลการผลติ 

178. ชดุวชิา  97316  เทคโนโลยใีนการออกแบบผลติภัณฑแ์ละ  

    กระบวนการผลติในอตุสาหกรรม 

179. ชดุวชิา  97318  การออกแบบทางการพมิพแ์ละบรรจภุัณฑ ์

180. ชดุวชิา  97320  นวตักรรม การออกแบบ เทคโนโลยผีลติภัณฑแ์ละบรรจภุัณฑ ์

181. ชดุวชิา  97403  เทคโนโลยกีอ่นพมิพ ์

182. ชดุวชิา  97404  กระบวนการพมิพพ์ืน้นูนและพืน้ราบ 

183. ชดุวชิา  97405  กระบวนการพมิพพ์ืน้ลกึ การพมิพพ์ืน้ฉลลุายผา้และการพมิพไ์รแ้รงกด 

184. ชดุวชิา  97406  เทคนคิหลงัพมิพ ์

185. ชดุวชิา  97425  การวจัิยและการสมัมนาทางเทคโนโลยกีารผลติอตุสาหกรรม 

186. ชดุวชิา  97427  การแปรรูปอาหารและเกษตรแปรรูป 

187. ชดุวชิา  97431  เทคโนโลยกีารแปรรูปบรรจภุัณฑ ์

188. ชดุวชิา  97434  เทคโนโลยหีลงัพมิพ ์

189. ชดุวชิา  99311  ระบบส านักงานอตัโนมัตแิละพาณชิยอ์เิล็กทรอนกิส ์

190. ชดุวชิา 99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับวทิยาการขอ้มูล 

191. ชดุวชิา  99412  หลกัการและการบรหิารเครอืขา่ย 

192. ชดุวชิา  99413  การโปรแกรมคอมพวิเตอรข์ัน้สงู 

193. ชดุวชิา  99420  การโปรแกรมเว็บ 

194. ชดุวชิา  99421  การโปรแกรมเชงิวตัถุ 

195. ชดุวชิา  99422  การโปรแกรมประยกุตบ์นอปุกรณ์เคลือ่นที ่

196. ชดุวชิา 99424 ปัญญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง 
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รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
 

(เรยีงตามตัวอกัษร) 

 

รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ รหสัชุดวชิา 

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสาธารณสขุ Laws Related to Public Health 54122 

กฎหมายและจรรยาบรรณวชิาชพีการสาธารณสขุ Law and Ethics of Public Health Professional 52204 

กฎหมายและมาตรฐานดา้นอาชวีอนามยั  

      ความปลอดภัยและสภาพแวดลอ้ม 

      ในการท างาน 

Occupational Health, Safety and Environment Law 

and Standards 

54131 

การตรวจประเมนิ การบ าบดัโรคเบือ้งตน้  

 การดแูลฟ้ืนฟสูภาพและการสง่ตอ่ 

Physical Assessment, Basic Medical Care, 

Rehabilitation and Referral System 

52315 

การตรวจวดัและประเมนิทางสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรม Measurement and Evaluation in Industrial Hygiene 54125 

การท างานดา้นสาธารณสขุในชมุชน Public Health Work in Community 52316 

การบรหิารงานสาธารณสขุและ           

ระบบสารสนเทศดา้นสขุภาพ 

Health Administration and Health Informatics System 52406 

การป้องกนัและควบคมุโรคทางสาธารณสขุ Prevention and Control of Disease in  

Public Health 

52314 

การฝึกงานวชิาชพีสาธารณสขุในชมุชน Practicum in Community-based Public Health 52405 

การฝึกปฏบิตันิวดแผนไทย Practice in Thai Traditional Massage 55330 

การฝึกปฏบิตัเิภสชัพฤกษศาสตรแ์ละ                         

 เภสชักรรมแผนไทย 

Practice in Pharmaceutical Botany and Thai 

Traditional Pharmacy 

55324 

การฝึกปฏบิตัเิวชกรรมแผนไทย Practice in Thai Traditional Therapy 55333 

การยศาสตรแ์ละจติวทิยาอตุสาหกรรม Ergonomics and Industrial Psychology 54134 

การวจัิยทางการแพทยแ์ผนไทย Research in Thai Traditional Medicine 55401 

การสง่เสรมิสขุภาพ การตรวจประเมนิ และ 

 การบ าบดัโรคเบือ้งตน้ 

Health Promotion, Physical Assessment and Basic 

Medical Care 

54126 

การสาธารณสขุชมุชน Community Health 53202 

การสมัมนาเพือ่พฒันาทกัษะดา้นสาธารณสขุ Seminar for Developing Public Health Skills 52408 

เคมเีภสชัวตัถ ุเภสชัวทิยาและพษิวทิยา  

ส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

Chemistry of Materia Medica,  

Pharmacology and Toxicology  

for Thai Traditional Medicine 

55204 

จลุชวีวทิยา ปรสติวทิยาและพยาธสิรรีวทิยา  

 ส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

ชวีวทิยา เคมแีละชวีเคม ี

  ส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

ทกัษะชวีติ 

เทคโนโลยกีารควบคมุทางสขุศาสตร ์

  อตุสาหกรรม 

เทคโนโลยกีารจัดการอาชวีอนามยัและ 

 ความปลอดภัย 

เทคโนโลยวีศิวกรรมความปลอดภัย 

ไทยศกึษา 

นวดแผนไทย 1 

นวดแผนไทย 2 

Microbiology, Parasitology and Pathophysiology for  

Thai Traditional Medicine 

Biology, Chemistry and Biochemistry 

 for Thai Traditional Medicine 

Life Skills 

Industrial Hygiene Control Technology 

 

Occupational Health and Safety Management 

Technology 

Safety Engineering Technology 

Thai Studies 

Thai Traditional Massage I 

Thai Traditional Massage II 

55203 

 

55101 

 

10103 

54128 

 

54130 

 

54132 

10151 

55325 

55329 
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รายชือ่ชุดวชิาภาษาไทยและภาษาองักฤษ รหสัชุดวชิา 

ประสบการณ์วชิาชพีการแพทยแ์ผนไทย Professional Experience in Thai Traditional Medicine 55326  

ประสบการณ์วชิาชพีสาธารณสขุ Professional Experience in Public Health 52402 

ประสบการณ์วชิาชพีอาชวีอนามยั ความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

Professional Experience in Occupational Health,    

Safety and Environment 

54135 

ปรัชญาและกฎหมายเกีย่วกบั  

การแพทยแ์ผนไทย 

Philosophy and Laws Related to  

Thai Traditional Medicine 

55309 

ผดงุครรภแ์ผนไทยและการฝึกปฏบิตั ิ 

ผดงุครรภแ์ผนไทย 

Thai Traditional Midwifery and Practice in  

Thai Traditional Midwifery 

55402 

พษิวทิยาและเวชศาสตรป้์องกนั         Toxicology and Preventive Medicine 54133 

พืน้ฐานวศิวกรรมในงานอาชวีอนามยัและ 

 ความปลอดภัย 

Basic Engineering for Occupational Health  

 and Safety 

54129 

พืน้ฐานอาชวีอนามยัและอนามยัสิง่แวดลอ้ม Fundamental of Occupational Health and 

Environmental Health 

54127 

ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร Thai for Communication 10161 

ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร English for Communication 10111 

เภสชักรรมแผนไทย 1 Thai Traditional Pharmacy I 55328 

เภสชักรรมแผนไทย 2 Thai Traditional Pharmacy II 55334 

ระบบสขุภาพและวทิยาการระบาด Health System and Epidemiology 54124 

รา่งกายมนุษย ์ Human Body 55322 

วทิยาการระบาดในงานสาธารณสขุ Epidemiology in Public Health 52302 

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้ม 

เพือ่ชวีติ 

Science, Technology and Environment  

for Life 

10141 

วทิยาศาสตรช์วีภาพ Life Sciences 50102 

วทิยาศาสตรช์วีภาพส าหรับงานอาชวีอนามยั 

และความปลอดภัย 

วทิยาศาสตรพ์ืน้ฐาน 

เวชกรรมแผนไทย 1 

เวชกรรมแผนไทย 2 

สถติแิละการวจัิยส าหรับงานอาชวีอนามยั 

 และความปลอดภัย 

สถติแิละการวจัิยส าหรับวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 

สงัคมมนุษย ์

สงัคมวทิยา มานุษยวทิยาการแพทยแ์ละ  

ระบาดวทิยาส าหรับการแพทยแ์ผนไทย 

สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ 

อนามยัครอบครัวกบังานสาธารณสขุ 

อนามยัสิง่แวดลอ้ม 

อาชวีอนามยัและความปลอดภัย 

อารยธรรมมนุษย ์

Integrated Basic Life Sciences in  

Occupational Health and Safety 

Basic Sciences 

Thai Traditional Therapy I 

Thai Traditional Therapy II 

Statistics and Research in Occupational Health and 

Safety 

Statistics and Research in Health Sciences 

Human Society 

Sociology, Anthropology and Epidemiology  

for Thai Traditional Medicine 

Health Education and Health Promotion 

Family Health in Public Health Work 

Environmental Health 

Occupational Health and Safety 

Human Civilization 

54123 

 

50101 

55331 

55332 

54119 

 

50103 

10131 

55335 

 

52313 

52312 

52203 

52305 

10121 
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